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Devido às oscilações de mercado, os preços que se
encontram neste catálogo podem sofrer variações, neste
caso solicitaremos a confirmação do novo preço que será
faturado.

Telefone: +351 219 588 450/4
Fax: +351 219588455
e-mail: videq@videq.pt
Horário de atendimento:
De segunda a sexta-feira das 9:00 - 18:00 horas

Os artigos deste catálogo possuem uma garantia de dois
anos a partir da data da fatura. A garantia cobre os defeitos
de fabrico, nunca cobrirá os danos ocorridos pela incorreta
utilização dos equipamentos. Estão excluídos de garantia
todo o material perecível, lâmpadas, peças de desgaste,
cabos eléctricos, fusíveis, material de vidro e produtos
químicos.

Para nos ajudar a processar a sua encomenda, pode indicar-nos
o seu código de cliente, que se pode encontrar nos orçamentos,
nas guias de remessa ou faturas.

Os gastos de transporte estão incluídos para pedidos superiores
a 250 ¤ para entregas no continente. Ilhas da Madeira e dos
Açores os transportes serão revistos caso a caso. Estão excluídos
destas condições os envios de artigos que pela sua natureza
ou dimensões requerem transporte especial, tal como seja,
mobiliário ou electrodomésticos, etc.
Em pedidos inferiores a 250 ¤ os gastos de transporte serão
adicionados na respectiva  factura.

A entrega da encomenda, será acompanhada pela respectiva
factura, que deverá ser conferida e entregue aos serviços respectivos.
Caso a morada de entrega seja diferente da morada de faturação,
agradecemos que nos informem previamente, na altura da
encomenda. Não deverá ser entregue ao transportador qualquer
quantia em dinheiro, salvo se isso estiver previamente acordado.

As encomendas só serão aceites quando realizadas por escrito e enviadas pelos seguintes meios:

Por e-mail: videq@videq.pt

Por fax: +351 219 588 455      Por internet: www.videq.pt Se ao abrir a encomenda e ao conferi-la encontrar algum artigo
deteriorado dispõe de um prazo de 7 dias a contar da data de
entrega para nos comunicar por escrito via fax ou e-mail, para
procedermos à sua restituição sem mais encargos.
Advertimos que na altura da recepção da mercadoria, se a
embalagem tiver qualquer defeito, estando danificada ou aberta
deverá ser feita menção junto do transportador no documento
que será por ele entregue para a confirmação da recepção da
mercadoria. Só assim nos podemos responsabilizar por danos
causados no transporte.
Esse documento também deverá ser assinado e deverá ter o
nome da pessoa que o recebeu bem legível.
Se deseja devolver um produto dispõe de um prazo de 7 dias
da data da factura para nos enviar o artigo, em perfeito estado
de conservação e na sua embalagem original para os nossos
armazéns, depois de previamente nos ser comunicado.
Passado este prazo não se aceitam quaisquer devoluções.
Os gastos de envio da devolução correm por conta do cliente.
Pedimos para que nos seja comunicado por escrito qual o
produto e as razões da sua devolução.

A Videq reserva-se o direito de modificar a apresentação, caracteristicas ou composição dos seus produtos com o objectivo de melhorar a qualidade dos mesmos
e do serviço ao cliente. As fotografias e os textos deste catálogo são exclusivamente orientativos e não possuem carcater contratual.

Para as escolas e centros educativos o meio de pagamento aceitado será a transferência bancária (para o NIB que aparece na
factura) ou cheque.
Para particulares será pedido o pagamento antecipado na altura da saída da mercadoria.
Para empresas pedimos para entrar em contato com o departamento Comercial.

Pedidos:

Endereço

Preços sem IVA incluído

Rua Soeiro Pereira Gomes, nº15 RC/FRT e CV
Bom Sucesso

2615-332 Alverca do Ribatejo

Correo electrónico

videq@videq.pt

Horário de atendimento ao cliente

De Segunda a sexta-feira, das 9:00 - 18:00 horas

Garantia

Encomendas

Meio de pagamento

equipamento educativo científico
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• Estrutura de alumínio resistente aos ácidos.
Painéis dianteiros, traseiros e laterais de madeira laminada
resistente aos ácidos nas duas faces.

• Topo HPL (laminado de alta pressão).

110/125 V c.a., 50/60 Hz e tomada de 220/240 V c.a.,
50/60 Hz. Fusível de 5 A.

• Tensões de saída: 0 – 12 V c.c. Intensidade: 0 – 8 A.

• Voltímetro e amperímetro digital.

• Potência máx.: 100 w.

• Fusível de proteção contra descargas.

• Fornecimento de água: 2 bidões de 10 l, um deles
equipado com bomba para elevar a água e o outro para
evacuação da mesma.

• Fornecimento de gás: bico com cartucho de 240 g
  e bico de álcool.

• Rodas giratórias, duas com travão.

• Cuba de lavagem em polipropileno
  (15 x 30 x 20 cm aprox.), torneira de aço inoxidável.

• Inclui como medida de segurança um extintor de pó
  (1 kg) e um armário de primeiros  socorros.

Modelo básico ME80215

Trata-se de um sistema autónomo concebido para estudantes de 11-15 anos de idade e especialmente útil para as situações
educativas que necessitam de aulas com equipamento científico.
O carro é totalmente móvel e conta com 5 gavetas de armazenamento, com espuma moldada para alojar e proteger o material.
As gavetas são completamente extraíveis de forma a facilitar o acesso ao material.
Todos os equipamentos estão organizados por disciplina científica para facilitar a procura e controlo do material.
Superfície de trabalho resistente aos ácidos. Com tomada de água, gás e eletricidade.
Ideal para todos os tipos de ensino, a sua conceção modular garante a flexibilidade e a adaptabilidade a todas
as experiências científicas.

P.02 LABORATORIO MÓVEL®

CARACTERÍSTICAS

• Dimensões: 92 x 65 x 148 cm.

Para os locais que não possuem rede elétrica, o laboratório pode
ser fornecido com alimentação autónoma.

• Kit de baterias recarregáveis.

• Painel fotovoltaico instalável no teto.

• Gerador eólico instalável no teto.

• Sistema misto de geradores fotovoltaico
   e eólico instaláveis no teto.

Para mais informações: CONSULTAR

OPÇÕES
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Mecânica

FÍSICA
Termologia
Ótica
Eletricidade, eletrónica
e magnetismo

equipamento educativo~científico
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* Medição de comprimentos com régua e com fita métrica

* Medição de volumes de sólidos irregulares

* Medição de volumes de líquidos. A proveta

* Medição de massas com a balança

* Determinação da densidade de um sólido

* Determinação da densidade se sólidos e líquidos

* Movimento uniforme

* Movimento rectilíneo uniformemente acelerado

* Lei de Hooke

* Proporcionalidade entre o alongamento de uma mola e o peso aplicado

* Medição de forçar. Utilização do dinamómetro

* Composição e descomposição de forças

* A alavanca, 1ª parte (ponto de apoio no centro da alavanca)

* A Alavanca, 2ª parte

* Roldana fixa

* Roldana móvel

* Roldana móvel (montagem mista)

* Trabalho de uma força constante

* Trabalho num plano inclinado

* Empurrar

* Principio de Arquimedes

equipamento educativo~científico

de apoio. Ou seja, é necessário tomar
consciência da possibilidade de equilibrar
as forças com alavancas que não tenha
situado o ponto de apoio entre ambas as
forças. Portanto, o nosso objetivo com
esta experiência é que o aluno observe
que a Lei da Alavanca, se alcance, mesmo
que a alavanca tenha situada a força
resistente e a força que se tem de aplicar
do mesmo lado do ponto de apoio. A
posição do peso na alavanca pode ser
qualquer uma. De qualquer maneira, é
conveniente advertir que se obtém
melhores resultados quando não se
aproxima demasiado ao ponto de apoio.
Por outro lado, também é conveniente se
siga uma certa ordem na determinação
das diferentes posições do peso. Por
exemplo, se a posição da primeira medida
corresponde a uma distância do ponto
de apoio de l=0,056 m, para a segunda
medida deve-se alargar um pouco esta
distância e assim sucessivamente para
as seguintes.

Conjunto que inclui todo o material necessário para 20 experiências, adaptadas ao 3º ciclo do ensino básico. Sobre os seguintes
temas: Medição dos comprimentos, volumes e massas, determinação de densidades, estudo de movimentos, lei de Hooke,
composição e decomposição de forças. A alavanca, movimento no plano inclinado e Principio de Arquimedes. Inclui manual de
aluno e professor. Mala de alta qualidade, em plástico reciclável, resistente e compartimentado para facilitar o armazenamento e
ordem de todas as suas peças. Dimensões (mm): 700 x 450 x 180.

P.04
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MECÂNICA
Física

Objetivo: Estabelecer experimentalmente
qual a relação a que obedecem as forças
aplicadas sobre uma alavanca em
equilíbrio, quando os seus pontos de
aplicação estão no mesmo lado do ponto

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

OBJETIVOS

Conjunto de Mecânica MA-1 ME90006
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Vamos estudar o caso concreto de decompor o peso P de um
corpo, apoiado sobre um plano que forma um ângulo com a
horizontal, em duas componentes que tenham quaisquer
direções. De todas as direções possíveis, interessam-nos as
do plano e as da sua normal: resulta que P decompõe-se em
duas forças, uma tangencial, T, e outra normal, N. O motivo
desta escolha é que N se anula com a reação do plano FN, a
FT é a reação da corda que faz com que o corpo não deslize;
por isso o corpo fica em equilíbrio estático.

Fazer a montagem da figura l. Tenha atenção para que uma
corda esteja paralela e a outra perpendicular ao plano de
alumínio. Coloque os pesos até que, cumprindo-se as duas
condições anteriores, o rolo inicie a separação do plano de
alumínio. Observar que se cumprem as equações.

Acessórios

aconselhados:

ME94600

Contador digital

com barreiras.

Conjunto que inclui todo o material necessário para realizar mais de 70 experiências, adaptadas à disciplina de Física e Química
do ensino secundário. Temas tratados: Medição dos comprimentos e tempos, movimentos rectilíneos, queda livre, movimento
circular, movimento harmónico simples, composição de forças, momento de uma força, princípio da dinâmica, atrito, quantidade
de movimento, choques, dinâmica do movimento harmónico, pêndulo de torção, dinâmica de rotação, momento de inércia, momento
cinético, ondas, o        som, pressão hidrostática, Princípio de Arquimedes, prensa hidráulica, pressão atmosférica, leis dos gases.
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EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

figura 1

Conjunto de Mecânica MA-2 ME90010

Apresentado em duas malas de plástico reciclável
com compartimentos para arrumação.
Dimensões (mm): 700 x 450 x180.

Fornecido com um DVD com os Guias didáticos
para Professor e Aluno no formato PDF preparados
para impressão a cores. Inclui igualmente a coleção
de videos explicativos de cada uma das experiências
realizadas com o equipamento. Experiências
realizadas no laboratório, por professores, com a
possibilidade de visualização quer na televisão quer
no computador.
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       Kit para estudo da decomposição de uma força em duas concorrentes

P.06
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Vídeos em DVD e manuais de Mecânica MA-2 ME94686

ME90103

1 Base suporte;
1 carreto de fio de nylon;
4 pesos ranhurados 50g;
2 Peso 100g ranhurado;
5 Noz dupla;
2 Roldanas com alavanca;
2 Porta pesos 10 g com
gancho;
1 Cilindro metálico com
gancho 200g;
1 Semicírculo graduado
150mmø:

COMPOSTO POR

Cálculo da decomposição de forças, que atuam em um corpo em um plano inclinado.

      Conjunto para estudo de conservação do momento cinético ME90128

2 Espiga de suporte
metálica
1 Fita adesiva
transp.12mmx33m
1 Flexómetro
3 Noz dupla 53x60x60mm
1 Suporte de vara metálico
10ø x 15
2 Parafuso de mesa
30 x 100 x 105mm
1 Vara 660mm 6 x 660mm

COMPOSTO POR

Accesório necessário:
Contador de barreiras.

Cada experiência dura cerca de 3/4 minutos em que o professor
realiza passo a passo cada uma das experiências possíveis do
conjunto a que correspondem, e em que um narrador vai explicando
os procedimentos utilizados. Inclui além disso os manuais com as
experiências em formato PDF para fazer o download ou imprimir.

 1 Parafuso de mesa;
1 Vara suporte;
1 Vara suporte roscada;
2 Vara suporte;
1 Plano para carrinho de
mecânica;
1 Maleta;
1 CD de mecânica .
Manuais de aluno e professor
em PDF.

2 Vara de suporte
12ø x 600mm
1 Vara de suporte
12ø x 250mm
1 sistema de 4 roldanas
1 Conjunto fio tensor
1 Conjunto rotor
1 CD mecânica.
Manuais de aluno e
professor em PDF.
1 Maleta.

Demonstrar a conservação do momento cinético.
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Leis dos choques e conservação da quantidade
de movimento.

Conjunto quantidade de movimento e choques ME90127

1 base suporte
1 esfera de alumínio com
  parafuso 25mm
1 esfera de latão com parafusos 25mm
1 carreto de fio de nylon ø0,4mm
1 mola de aço
4 noz dupla
1 peso 10g
3 parafusos de mesa
2 vara de suporte 12ø x 250mm
1 vara de suporte roscada 12x600mm
1 travão de vara
1 pêndulo 50g
1 vara de suporte 12ø x 600mm
1 barra leve momento de inércia
1 esfera de aço 23mm
1 vara 660mm
1 vara de eixo 8ø x 150mm
1 alavanca de aço ø6 x 58mm
1 maleta. 1 CD Mecânica.
Manuais de aluno e professor em PDF.

COMPOSTO POR

      Kit de experiências
      de hidrostática e dinâmica ME90145

Base de suporte e haste, bola de latão
com parafuso, dinamómetro de 1N,
nozes duplas e hastes, proveta, tubo
de vidro e obturador, copo de
precipitação, anilha, eixo de tambor,
conjunto de pesos e porta-pesos, nível,
roldana com haste, grampo de mesa.
CD de mecânica que inclui as
instruções em PDF de aluno e
professor e os vídeos das aulas
práticas. Maleta de transporte e
arrumação.

COMPOSTO POR

Kit prensa hidráulica simples ME90144

COMPOSTO POR

Diferença de pressão entre dois pontos de um fluido, Força de impulso: Principio de
Arquimedes, Principio de inércia, Componentes de uma força e cosenos diretores
de uma força.

Seringas de dois tamanhos, conjunto
de pesos, noz dupla, grampo de mesa
e haste de suporte, copo de
precipitação, tubo de silicone, novelo
de fio de nylon, pinça de bureta e CD
de mecânica que inclui as instruções
em PDF de aluno e professor e os
vídeos das aulas práticas. Maleta de
transporte e arrumação.
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MECÂNICA
Física

Conjunto para estudo das ondas ME90100

COMPOSTO POR

Velocidade de propagação de uma onda estacionária. Refração de ondas transversais
das cordas. Propagação das ondas longitudinais nas molas. Reflexão. Propagação das
ondas transversais nas molas. Reflexão. Ondas estacionárias transversais nas cordas.
Propagação das deformações nas cordas.

Cordão de borracha 25mt, Crono vibrador 2000
espiras, com ligação 12-48v, Carreto fio de nylon,
Noz dupla, Peso 10g, Peso 2,5g, Roldana com
alavanca, Porta pesos 10 g com gancho, Parafuso
de mesa, Triple decímetro, Vara de suporte, Carreto
de fio de nylon, Ligação de 100cm vermelha, Travão
de vara, Mola, Maleta, 1 CD Mecânica.
Manuais do aluno e professor em PDF. .

Accessório necessário:
Fonte de alimentação

12V c.a.

Conjunto para o estudo da matéria ME90147

Metro de borracha 20mm x
1500mm, régua em alumínio 12 x
25 x 700mm, proveta graduada,
copo de vidro graduado, cilindro de
alumínio 50g, pêndulo 50g, balança
granatária de 200g, cilindro de ferro
50g, cilindro de ferro 145g com
gancho, cilindro oco, chumbinhos
nº 9 em frasco de 50g. CD com
instruções de aluno e professor MA-
1, maleta de transporte.

COMPOSTO POR

Resolve as seguintes experiências: Medição dos comprimentos com régua e com fita métrica. Medição de volumes sólidos irregulares. Medição
de volumes líquidos. A proveta. Medição de massas com balança. Determinação da densidade de um sólido. Determinação da densidade
de sólidos e líquidos

Kit de estudo dos fluidos ME90138

COMPOSTO POR
Experiências que realiza: Cálculo da densidade de um corpo sólido. Determinação da
densidade de um líquido. Princípio de Arquimedes. Medição de densidades. Força de
impulsão. Princípio de Arquimedes. Princípio fundamental da hidrostática. Pressão em meio
Líquido. Diferença de pressão entre dois pontos em meio Liquido. Variação de pressão em
meio Liquido. Determinação do volume de um sólido mais pesado que a água.

Cápsula manométrica 25 x 60mm, Obturador
35 mm em alumínio com fio, proveta graduada
em plástico de 100ml, copo de precipitação
em plástico de 250ml, Tubo vidro 25ø 28x
250mm, base suporte com vareta de 12mm,
conta-gotas de vidro 7x180 mm com tetina,
noz dupla, Tubo em U com escala 11 x 55 x
350mm, bola em latão com parafuso 25mm,
calibre didático plástico, fio de nylon ø0,4mm,
Dinamómetro 1N 210 x16 sen0.02, Cilindro
alumínio 50g 24 x 38mm, Cilindro em ferro
145g com gancho 24 x 41mm, Cilindro oco
30 x 68mm, chumbinhos nº 9 em frasco 50g.
CD com manual e maleta de transporte.
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MECÂNICA
Física

MOVIMENTO UNIFORME COM CARRINHO JUNTO

ME91046

Plano para carrinho

Plano de alumínio para carrinho, mínimo atrito.
700 mm úteis. Régua lateral para medição de
cinemática.

ME91241

Em chapa de alumínio, de
baixo peso e rodas com
mecanismo de rotação por
rolamentos de esferas,
equipado com porta
pesos. Dimensões (mm):
50 x 90 x 140.

Carrinho

ME91242

Em alumínio, com oito roldanas de 6, 12, 18, 24,
30, 36, 42 e 48 mm ø, respetivamente, para
adaptar ao motor redutor.
Dimensões (mm): 38 x 49 ø.

Cone de roldanas

ME92059

Cilíndrico, montado sobre peça
giratória, com alavanca.
Dimensões (mm): 2ø x 6ø x 85

Eixo de tambor para motor redutor

ME91046

Parafuso de mesa

Em alumínio injetado de abertura 65 mm, para
varas desde 12 mm ø.
Dimensões (mm): 30 x 100 x 105.

ME91109

Junta tórica

Dimensões (mm):  2 x 117.

ME93245

ME90051

Conjunto para o estudo da física ME90149

COMPOSTO POR

Carretel, cronometro digital 0,01s, Calha em
alumínio, Régua em alumínio, noz dupla, base
de suporte, Dinamómetro 5N, peso de 10g ,
peso ranhurado de 50g, peso ranhurado de
100g, peso 200g, porta-pesos, 10 g com
gancho, vareta eixo, triplo decímetro de plástico,
alavanca didática, vareta de suporte 12ø x
600mm anodizada, CD de instruções de aluno
e professor MA-1, maleta de transporte.

Movimento Uniforme. Movimento retilíneo uniformemente
acelerado. Medição de Forças. Utilização do dinamómetro.
A Alavanca. – 1ª Parte. Alavanca – 2ª Parte

Móvel, para determinar as equações do
movimento uniforme e uniformemente
acelerado. Dimensões (mm): 50ø x 27

Carro

Em alumínio, com escala dupla em cm e mm.
Dimensões (mm): 12 x 25 x 700

Régua para carro

Rampa para a régua.
Dimensões (mm): 14 x 40 x 95.

Cunha

ME92104

ME92107

CONJUNTO PARA O ESTUDO
DO MOVIMENTO UNIFORME

ME92104

ME92107

ME92108

ME90050

Contador de tempo mecânico. Formado por
uma bobina de 2.000 espiras, em cujo núcleo
vibra uma lâmina com um marcador que oscila
a 50 Hz. O conjunto está montado sobre caixa
metálica com guias para fita e decalque. Ligação
a 12-48 V c.a.
Dimensões (m
75 x 100 x 180

Marcador electromagnético

ME91116

Continua na pág. 10
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Fita para marcador eletromagnético

Acessório
imprescindível para
o funcionamento do
marcador
eletromagnético.

ME95954
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MECÂNICA
Física

Cronómetro: 23 h 59 min 59 s.
Resolução 1/100 s
Tempo decorrido, tempo acumulado e tempo
da 1ª e 2ª posição.

Cronómetro digital

ME93257

Plano de alumínio, com inclinação variável.
Base estável de alumínio, com carril para novo carrinho de baixo atrito.
Com um metro de comprimento útil para experiências de cinemática
e dinâmica. Transferidor com punho de plástico de fácil manuseamento.
Acessórios aconselhados: Pesos, Porta-pesos, Roldana com haste e noz
dupla para segurá-la.

Plano de inclinação variável

ME91197

Em madeira, com vara para pesos e gancho,
com acabamento diferente em três faces. Para
o estudo do atrito em diferentes superfícies.

Taco
de atrito

ME92093

Chapa de alumínio adaptável ao Taco de Atrito.

Base de atrito

ME92096

Fonte de alimentação

Entrada de tensão: 230VCA/50Hz.
Características técnicas:
• Entradas: 125
e 220 V-50 Hz.
• Saídas CC:
1´5, 3, 4´5, 6, 9
e 12 V, com
seletor.
• Saídas CA: 12
e 30 V.
• I máx. 1A.
• Proteção anti curto-circuitos e fusível.
• Indicador luminoso de rede e sobrecarga, com
interruptor.
• Bornes de 4 mm ø.
Dimensões (mm): 150 x 70 x 120.
Peso (g): 1.220

ME91073MOVIMENTO
UNIFORME COM
CARRINHO JUNTO

ME90051

Continuação da pág. 09

100rpm, 12V, 50Hz. Equipado com vara de 12
mm, com cabos de ligação com bornes de 4mm
de diâmetro. Eixo para adaptação do Cone de
Roldanas. Dimensões (mm): 45x80x300.

Motor com redutor

ME91000

Vara de suporte 12 x 250 mm

ME92102

De alumínio anodizado.

20 metros de fio montado. Dimensões (mm):
10 x 60 x 80.

Fio de nylon

ME91047

Instrumento eletrónico de bancada para a mediação de tempo. Mede os dados de tempo,
velocidade e aceleração e G na experiência de queda livre. Memória para armazenar até 9
experiências. Incluí barreiras foto-elétricas.

Contador digital com barreiras

ME94600

Instrumento eletrónico de mesa para medição de tempos.
Intervalo de medida: entre 1ms e 99,999s. Precisão: 1ms. Tempo de
resposta: 2 micros. Cinco dígitos. Operações manuais ou com barreiras.
Medição de tempo entre duas barreiras, média entre uma barreira e
um pêndulo, medição em uma barreira de velocidade instantânea.
Comutador com uma casa decimal.
Inclui barreiras foto-elétricas.

Contador digital com velocidade instantânea

ME94601
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De alumínio, 9 x 5 mm, de 200 mm de
comprimento e inclinação de 15º.

Plano inclinado 15º

ME91196

Tubo cilíndrico de
metacrilato, com
êmbolo de teflon e
mola de impulsão,
preparado para
esferas de 14 Ø.

Disparador de esferas

ME94900

Para experiências de
Cinemática e Dinâmica
utilizando esferas como
objeto móvel.

Régua de madeira com
guia central

ME91221

Esferas de aço / latão

ME93243

Aço Ø 14 mm.

ME93244

Aço Ø 23 mm.

250125

Latão Ø 25 mm.

Plano de inclinação variável até 50º, com roldana,
e vários componentes móveis diferentes (carro,
esfera leve e pesada). Carril em U de secção 25
x 15 mm, comprimento de 900mm. Dimensões
do suporte 620x100mm. Facilita o estudo do
movimento retilíneo uniforme (carril na horizontal),
                 movimento retilíneo acelerado,
                  movimento retilíneo retardado,
                            movimento parabólico.
                                       Material necessário: Pesos

Plano inclinado multifuncões

MT00810
Série de 10 pesos
(375 g) com
gancho duplo de:
5 de 25g e 5 de
50g. Fabricado em
latão. Precisão: 5%.

Pesos com
gancho 375 g.

MT02024

Inclui: 1 peso de 500 g,
1 peso de 200 g, 2
pesos de 100 g, 1 peso
de 50 g, 2 pesos de 20
g, 1 peso de 10 g.

Jogo de pesos 1000 g.

MT01082

- Banco para o estudo da Dinâmica e Cinemática
  de baixo atrito.
- Dimensões: 1,5m
- Inclui dois objetos móveis e soprador.
- Manual de instruções.

Banco de ar

ME93806

Escala graduada de
600mm . Suporte
regulável em plástico
com sistema
eletromagnético para
fixação e saída da bola
em movimento e altura
determinada pelo aluno
ou pelo professor.
Plataforma inferior com
sensor de paragem de
tempo. Material
necessário: Contador
digital refª 94601.

Aparelho para o estudo
da queda livre

ME94603

Permite a realização das seguintes experiências:
centro de gravidade de um sólido, o equilíbrio,
momento de uma força, teorema dos
momentos, estudo de duas forças, equilíbrio de
um sólido submetido a várias forças.
Um corpo de forma irregular destina-
se a  completar a experiência de
estática e a realizar medições no
laboratório.
Este conjunto é composto por: um
corpo de forma irregular magnetizado
- uma régua (2x10 cm.) – 4 roldanas
com íman de 50 mm diâmetro – 1
bobina de fio de 50 m. – 1 íman com
gancho de 40 mm. (o painel metálico
e os pesos não estão incluídos neste
conjunto).
Fornecido com manual de instruções.

Conjunto para o estudo dos momentos

MT02230

Acessório necessário: Painel metálico refª 02257
e Pesos com gancho refª 02024.

Plano inclinado

Plano de inclinação variável, construído em
alumínio, com 600 mm de comprimento. Carril
com ranhuras para o carro. Inclinação de 0º a 40º,
variável de grau em grau. Graduação numa das
laterais do carril em cada 5 cm para medir a
distância lineal percorrida. Inclui uma roldana no
final do carril, carro com gancho e porta-pesos.

ME93317
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Cilíndrico com gancho, com
rebaixamento para entrada
de pesos. Dimensões (mm):
5ø x 20ø x 100.

Portapesos

Base em chapa pintada no forno. De 125 x 225
mm. Haste de 500 x 10 Ø mm.

Base suporte com haste

Em alumínio injetado, para fixar placas ou varas
desde 12 mm ø, a 90° ou 180°. Dimensões
(mm): 53 x 60 x 60.

Noz dupla

CONJUNTO PARA O ESTUDO DO DINAMÓMETRO

ME91112

ME91111

ME91048

Em plástico transparente, com colocação a
zero. Divisões de 0,25 N. Com sistema de
segurança que impede a quebra da mola.
Dimensões (mm): 12 x 20 x 200.

Dinamómetro de 2,5N/250 g

250141

Em aço, com eixo de 2 mm ø.
Dimensões (mm): 8ø x 150.

Vara de eixo

ME92069

ME92061      2.5 g.

ME92043      10 g.

ME91200      50 g.

ME91045     100 g.

ME91053     200 g.

Pesos

ME92133

ME92134

250015

254069

250145

Dinamómetros

Divisões de 20 N

Divisões de 0,5 N

ME90052

Divisões de 100 N

Divisões de 500g/5N

Divisões de 1000g

ME91112

ME91111 ME92069

Dinamómetro

ME92069

ME92061
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MECÂNICA
Física

CONJUNTO DA
LEY DE HOOKE

Para experiência de Hooke, com metade das
espiras em cada sentido. Dimensões (mm) 12ø
x 70.

Mola com índice 12Ø

ME92095

Em aço de 0,5 mm ø, com índice numa
extremidade e gancho na outra. Comprimento
em repouso: 180 mm x 9 mm ø

Mola com índice 9Ø

ME92056

ME92095

ME90053
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Física

ME92058

ME91114

ME92045

ME91109

ME92101

Esfera de aço de 23 mm ø, com gancho.

Vara de 660 mm para péndulo

Metálica, com ranhuras cada 10
mm. Dimensões (mm): 6ø x 660.

Para segurar lâminas ou fios, com vara de 12
mm ø Dimensões (mm): 25 x 65 x 225.

Travão com vara para pêndulo

Chapa em “U” com dois apoios triangulares.
Dimensões (mm): 30 x 34 x 58.

Suporte de facas para pêndulo

Facas de aço, montadas em suporte cilíndrico
com parafuso para fixar em vareta de 6ø
Dimensões (mm): 18 x 20 x 40.

Porta-facas para pêndulo

Vareta suporte 12 ø x 600 mm

  

Esfera de latão com parafuso

Parafuso de mesa

Pêndulo 50g

Esfera de alumínio com parafuso

CONJUNTO
DE PÊNDULOS

ME92058       ø25 mm.

ME92057        ø25 mm.

ME91158

ME92045

ME91114

ME91043

ME92040

ME91109

ME92101

Diferentes figuras em alumínio com orifício
para suspender e calcular o seu centro de
gravidade.

ME92099

Placas C.D.G.

CONJUNTO DO CENTRO
DE GRAVIDADE

ME92097 QUADRADA

ME92379 TRAPEZOIDAL

ME92098 TRIANGULAR

ME92099 CIRCULAR

Com espaço para fio e fita de 12 mm, montada
sobre coxins sem atrito. Dimensões (mm): 40ø
x 40 x 100.

12 ø x 600 mm. De alumínio anodizado.

Roldana com hasteVareta suporte

ME92101 ME91110

ME90056

ME90054

ME90055
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ME92041ME92047

ME92042

ME92046

ME91114

ME91042

ME91042

ME91111

Metálico, com
prisioneiro para
segurar o fio de
torção e orifício M5
de amarre
.Dimensões (mm):
30 x 30 x 40.

PÊNDULO DE TORSÃO

Em alumínio, com ranhuras cada 10 mm.
Dimensões (mm): 6ø x 150.

Em aço cromado, com ranhuras cada 10 mm.
Dimensões (mm): 6ø x 150.

Travão com vara para pêndulo

Ranhurada, com
parafuso para segurar
a vareta. Dimensões
(mm): 50ø x 28.

Base suporte com haste

Noz dupla

Arame de torção

Com duas espigas nas extremidades, uma com
M3, para enroscar o Suporte de vara.
Dimensões (mm): 0,5 x 235.

Suporte de vareta

Metálico, com furação para vara de 6 ø e dois
furos roscados M3. Dimensões (mm): 10 ø x 15.

ME92041

  Suporte balança de torção

Barra leve para momento
de inércia

Barra pesada para momento
de inércia

Peso de 200g. com parafuso

ME92042

ME92046

ME91112

ME91114

ME92047

ME92048

ME91042

ME91111

ME90067

Aparelho para o estudo da conservação da
quantidade de momento e a conservação de
energia mediante uma experiências de um
choque elástico e não elástico. Composto por:
uma rampa em alumínio, bola de aço de 13
mm, bola de vidro e uma bola de madeira.
Fornecido com manual de instruções.

Colisão elástica e não elástica

ME93551

Equipamento para determinar experimen-
talmente o equilibro e a resultante da soma de
vários vetores de força. Composto por uma
mesa redonda com quatro roldanas, pesos e
porta pesos

Mesa de forças

252163
Dinamómetro de corpo transparente e plano.
Com serigrafia resistente. Com dispositivo de
bloqueio. Empilháveis.
Dimensões: 245x55x17mm.

Dinamómetro transparente plano

MT02543 1N

MT02544 2N

MT02545 5N

Dinamómetro 50N

MT02482

Para determinação de forças em experiências de mecânica.
Escala em gramas e em Newtons. Mantem a pressão durante um
longo periodo de tempo. Intervalo: 500g / 5N Precisão: 10g / 0,1N.
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Em aço.

Mola 15Ø x 40

ME92052

Para estudo das ondas, em arame de 0,8 mm.

Mola 32Ø x 200

ME92109

Em vidro, graduação de 0,1 ml.
Dimensões (mm): 20 x 80.

Em vidro, graduação de 1 ml.
Dimensões (mm): 32 x 170.

ME93384
ME93363

PRENSA HIDRÁULICA

Seringa de 3 ml.

Seringa de 50 ml.

ME93363

ME93384

Em vidro termo resistente.

Em vidro, com beira esmerilada.
Dimensões (mm): 25ø x 60

Tubo de vidro 25ømm x 250mm

Cápsula manométrica

ME93265

ME93264

Em alumínio de 35 mm ø, com fio

Obturador

ME92054

ME90058

ME92066

ME91050

ME92068ME92067

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

Com gancho.
Dimensões (mm): 24 ø x 38.

Metálico. Dimensões (mm): 12 x 50ø.

Cilindros de ferro

50 g. Com gancho.
Dimensões (mm): 24 ø x 22.

ME92066

Cilindro de alumínio de 50g

ME92067ME91050

Cilindro oco

ME90057

145 g. Com gancho.
Dimensões (mm): 24ø x 41

ME92068

De vidro, montado sobre base
de plástico

Vasos comunicantes

ME94361

Útil para a demonstração da propagação de
uma vibração, a reflexão e as ondas estacionárias.
Formado por 90 espiras de 70 mm ø.

Mola

MT03000

Mola com um alongamento até 5 metros
Diâmetro das espiras 70mm.

Mola de grande comprimento

MT04763

25 metros. 2 cm de diâmetro.

Cordão de borracha

ME92500

Esfera de Pascal

MT00259

Para demostrar que as forças de pressão que
exerce um líquido nas paredes do recipiente
que o contém são perpendiculares em todas
as direções. Composição: Seringa de plástico
- Esfera de plástico de 60 mm perfurada na
sua metade superior.
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MECÂNICA
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Com pega de 6mm de
diâmetro. Dimensões
(mm): 7 x 21 x 133

Diapasão de A1 440 Hz

ME94501

Diapasão de 660 Hz

250046

Diapasão de 880 Hz

Caixas de ressonância

120032   Diap. 440hz

120009   Diap. 660hz

120031   Diap. 880hz

MT06338

Bomba de vácuo
manual: 15 cm3 por

cada por cada impulso
até um máximo de 50

mm de Hg.

ME92193

ME92194

Bomba de vácuo eléctrica monofásica (óleo e
tubo estão incluidos).Bomba de vácuo mono-
fásica: caudal 13 litros/minuto. Pressão miníma:
10 Pa. Potência do motor: 60W. Voltagem 230V.

Composição: - Campânula de plástico
transparente - Barómetro graduado -

Válvula dupla de fecho - Platina de plástico
com bomba de vácuo incorporada e

válvula de retenção. Folheto de instruções.

Campânula de vácuo manual

MT02430

Um par de diapasões
montados para o estudo
da interferência e
experiências de
ressonância. Fabricados
em alumínio.
Composição: 2
diapasões  LA3 440 Hz, 2 caixas de
ressonância de madeira, martelo em madeira
e 2 massas deslizantes.

Par de diapasões e accessórios

ME81835

Aro de borracha com cabo.
Dimensões (mm): 30ø x 200.

Martelo para diapasão

ME91054

Com pesos corrediços.

250017

Apresentação: este material substitui a trompa
de água clássica e permite mostrar aos alunos
do ensino básico que a água pode ferver a menos
de 100°C (cerca de 80°C).
Experiência: encher o recipiente (até meio) com
água quente acabada de ferver. Bombear o ar
do interior do recipiente: a água começa a ferver.
De seguida tirar o tampão para deixar entrar ar,
depois levantar a tampa e medir a temperatura.
Constatar que esta é inferior a 100°C.

Dimensões:
Altura 165 mm,
recipiente:
140 x 140 mm,
capacidade: 1,3 l.

Campânula de vidro para vácuo.
Para experiências de mecânica
dos fluidos e acústica no vácuo.
Acessórios necessários: Platina,
Bomba de vácuo e silicone.

Campânula de vidro

Com 25cm de diâmetro. Com duas válvulas de
regulação com uma ligação ao tubo de vácuo
com espiga de 12 mm de diâmetro.

Placa base para campânula de vidro

MT02419

ME93558

Campânula de vácuo para o estudo das
propriedades do mesmo, fabricada em vidro
com uma base. Inclui uma campainha para o
estudo da transmissão do som no vácuo. Pode-
se usar com uma bomba de vácuo manual ou
com bomba de vácuo elétrica.

Campânula de vácuo com
campainha

ME92195

Bomba de vácuo manual

Bomba de vácuo eléctrica

Bomba de vácuo para escolas

Conjunto para o estudo das ondas:
propagação, reflexão, interferência e
difração. Tina de grande qualidade
construída em material transparente, com
rebordos boleados e muito robusta. Com
sistema de escoamento.

Colocada sobre um suporte que contém um
espelho plano, inclinado a 45º, isolado de
qualquer luz parasita que não provenha da
tina. A imagem da superfície da tina projeta-
se sobre um écran plano e não polido.

Gerador de ondas: Cria as oscilações
mecânicas na superfície da agua que cobre
a tina. Estes movimentos transmitem-se
através de diversos acessórios: um excitador
de fonte pontual (ondas circulares), um
excitador de ondas planas e um excitador
de 2 fontes pontuais (interferências).
Regulável em altura e amplitude de vibração.
Estroboscópio: de frequência regulável.
Dimensões úteis: 310x 250mm.
Estroboscópio de potência 50W.
Alimentação externa 230V 50/60 Hz.

Tina de ondas MT00988
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P.17

F
ís

ic
a

equipamento educativo~científico

TERMOLOGIA
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ME90116

1 Agitador de aço inoxidável ø16mm.1
Agitador de aço inoxidável de ø28mm.
1 Aro suporte ø 80mm.1 Calorímetro
400ml.1 Cilindro alumínio 50g 24 x
38mm.1 Cilindro ferro 50g 24 x 22mm.
2 Nozes duplas 53x60x60mm.1 Pinça
para buretas abertura 7-25mm. 1
Proveta graduada 100ml. 1 rede
difusora 15x15 cm. 1 Termómetro Hg
-10+110ºC. 1 Vara de suporte roscada
12x600mm. 1 copo de precipitação de
250 ml. 1 Base suporte
30x140x210mm.1 CD Termologia.
Manuais de aluno e professor em PDF.
1 Mala.

COMPOSTO POR

Comprovar de que fatores depende a dilatação linear de um sólido.

Kit dilatação linear de um sólido ME90118

1 Agulha indicadora em aço inoxidável
ø3mm. 1 Aro suporte ø 80mm. 1 Base
suporte. 1 Diapositivo com escala. 1
Funil de vidro liso ø75mm. 1 Índice para
tubos de dilatação. 1 balão erlenmeyer
c/a 250ml. 1 Noz dupla. 1 Pinça para
bureta 7-25mm. 1 Rede difusora 15x15
cm. 1 Termómetro Hg-10+110ºC. 1
Parafuso de mesa. 1 Triple decímetro
plástico. 1 Tubo vidro dobrado
7x70x70mm. 1 Tubo alumínio
6x600mm. 1 Tubo cobre 6x600mm. 1
Tubo silicone ø5x8x500mm. 1 vara de
eixo 8ø x 150mm. 1 vara suporte 12ø
x 600mm. 1 vara suporte roscada.1
copo precipitação 250 ml. 1 rolha de
borracha com dois furos nº 9. 1 mala
1 CD Termologia. Manuais de aluno e
professor em PDF.

COMPOSTO POR

Estudo da propagação do calor por condução.

Kit condução dos sólidos ME90117

1 Base suporte 30x140x210mm.1
Condutor Térmico. 4 Metais. 1
Cronómetro digital 0,01s. 1 Espátula
colher em aço 1 Noz dupla
53x60x60mm. 1 Vara suporte
roscada. 1 Parafina PF56-58ºC 250g
lentilhas 1 Lamparina de álcool. 1 CD
Termologia. Manuais de aluno e
professor em PDF. 1 Mala.

COMPOSTO POR

Determinação do calor especifico de um sólido e de um líquido.
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TERMOLOGIA
Física

ME90135

Agitador de aço inoxidável ø28mm,
base suporte e vareta, calorímetro
400ml, noz dupla, pinça para buretas,
proveta graduada de 100 ml,
resistência de imersão, copo de forma
baixa 600 ml, cronómetro digital,
termómetro de álcool, mala e CD
de Termologia.

COMPOSTO POR

Medição de temperaturas. Uso do termómetro. Comprovação da temperatura de
um termómetro, dilatação linear de sólidos.

Kit de termómetria ME90151

Vara de vidro, aro de suporte, base de
suporte e vareta, bico labógas C com
cartucho de butano de 200g, noz
dupla, pinça para buretas, proveta
graduada de 100 ml, rede difusora,
termómetro -10-110ºC, copo de
precipitação 250ml, funil, balão
Erlenmeyer, rolha de borracha c/ 2
furos nº 9, Tubo vidro dobrado, agulha
indicadora em aço inoxidável, tubo em
alumínio, tubo de cobre, tubo de ferro,
tubo de silicone, vareta eixo, mala,
manual em CD de aluno e professor.

COMPOSTO POR

Resolve as seguintes experiências: Capacidade calorífica, Calor de fusão do gelo,
misturas frigoríficas e transformação da energia elétrica em energia térmica.

Composição: 2 Copos de alumínio concêntricos
- Suporte de resistências de 40 mm ø - Tampa
de plástico transparente Gargalo de plásticos
– Tampa de plástico com orifícios para agitador,
elemento de aquecimento, termómetro e
substâncias. Folheto de instruções.

Calorímetro 800 ml.

MT00174

Calorímetro con vaso Dewar 500 ml.

Composição Copo de alumínio concêntrico
de um vaso Dewar de 500 ml - Tampa de
plástico com aberturas para agitador,
termómetro e introdução de substâncias
com clip para fechar – Copo de 500 ml -
Agitador com vara de secção quadrada.
Características: Capacidade: 500 ml -
Equivalente em água do calorímetro +
agitador: 14,7 cal/°- Perdas por radiação e
condução mínimas.
Dimensões (mm): 170 ø x 215.
Folheto de instruções.

MT02621

Resistência de imersão 500w

ME10018
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TERMOLOGIA
Física

Para a determinação do coeficiente de dilatação
linear.

Tubo de alumínio
6øx600mm

CONJUNTO DE
DILATAÇÃO LINEAR
DE UM SÓLIDO

Tubo de cobre 6øx600mm

Tubo de ferro 6øx600mm

Em aço inoxidável, para experiências de
dilatação. Dimensões (mm): 3 ø x 510.

Agulha indicadora

ME92116

ME93274

ME92116

ME92117

ME92118

ME91123

ME91120

ME92119

ME93302

ME91112

ME92182

MT06533

MT08659

ME93345

EQUIVALENTE
DO CALORÍMETRO

Vaso Dewar de 400
ml com exterior em
plástico, tampa
roscada e rolha com
3 furos. Dimensões
(mm): 110 ø x 150

Calorímetro

Em aço inoxidável de 2 mm
Dimensões (mm): 16 ø x 235

Agitador de 16ø

Em aço inoxidável de 2 mm
Dimensões (mm): 28 ø x 235.

Agitador de 28ø

S e r i g r a f i a  i n d e l é v e l .
Dimensões (mm): 6 ø x 340.

Termómetro hg -10-110ºC
com sonda

Base em chapa pintada no forno. De
125 x 225 mm. Haste de 500 x 9 Ø mm.

Base suporte com haste

Em arame de 1 mm ø.
Dimensões (mm): 150 x150

Rede difusora

Para buretas e tubos. Metal cromado; pontas
revestidas a PVC. Comprimento: 205 mm. Vareta
(ØxL): 10x130 mm.

Pinça para buretas

Em vidro termorresistente, forma baixa.

Copo de precipitação 250ml

Em vidro, base hexagonal, com bico.

ME91120

ME92119

ME92120

ME91111

MT08659

ME93345

ME93302

ME91112

ME92182

MT06533

ME90059

ME90060

Em vidro de 6 mm ø.

Tubo dobrado 70x70mm

ME93274
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CONDUÇÃO
TÉRMICA

ME91119

Cilindro esférico de 25 mm ø,
possui uma corrente. Dimensões
(mm): 25 x 45

Cilindro de Gravesande

Em alumínio com cabo de 25 mm ø.
Dimensões (mm): 8 x 60 x 185.

Anel de Gravesande

ME91118

CONJUNTO DA DILATAÇÃO
CÚBICA DE UM SÓLIDO

ME91118

ME91119
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ME92115

Tubo de ferro perfurado
de 20 ø x 30 mm

Radiador

Em fibrotex, com
furação central de
25 mm ø.
Dimensões (mm):
160 x 160 x 2.

Ecrã fibrotex

ME92114

CONJUNTO DE RADIAÇÃO TÉRMICA

ME92115

ME92114

Em vidro termo-resistente, para a determinação
dos pontos de fusão.
Dimensões (mm):
22 x 90 x 150.

Tubo de Thiele

ME93314

ME91121

Condutor térmico

ME92378

Disco de latão com cabo e quatro varetas de
5 mm ø, de: cobre, latão, alumínio, ferro.
Dimensões (mm): 10 x 210 x 335

ME90061

ME90063

ME92378

ME90062

Tubo capilar para punto
de fusão

Tubos capilares em vidro para a determinação
do ponto de fusão. Dimensão (mm): 1,5 x 75.
Caixa c/50 unidades
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CONJUNTO DE TRANSFORMAÇÃO
DA ENERGIA

ME92185Soldadura de ferro e constantán,
fios de 1,5 ø x 135 mm.

Termopar

ME92185

Caixa metálica 100 mm de aresta, com quatro
faces com diferentes acabamentos: preta,
rugosa, envernizada e polida. Com uma abertura
em cima com
tampa para
poder ser cheia
com água. Esta é
aquecida levando
o cubo à chama.
Para a verificação
da diferença de
emissão de calor
radiante
consoante as
superfícies.

Cubo de Leslie

ME94287

Resistência especialmente desenhada para
utilizar nos blocos calorimétricos. Ligações
elétricas com isolamento resistente ao calor,
terminais de 4 mm. 12 V, 50 W.

Resistência para blocos
calorimétricos

ME94286

Instrumento utilizado para medir a expansão e
contração relativa de sólidos em diferentes
temperaturas.  Composto por 3 varas de 38 cm
em latão, ferro e alumínio.  Acessório necessário:
uma lamparina de álcool.

Dilatómetro de metais

ME96103

Quatro cilindros do mesmo tamanho, de 20 mm
ø, com gancho, de diferentes materiais: alumínio,
ferro, latão e chumbo.

Volumes idênticos com gancho

MT02627

Cinco cilindros do mesmo tamanho, de 20 mm
ø e 35 mm de altura, de diferentes materiais:
alumínio, latão, aço, PVC e metacrilato.

Volumes idênticos

MT02602

Quatro cilindros de 100 g e 20
mm Ø, de diferentes materiais:
alumínio, ferro, latão e zinco.

Massas idênticas

MT02609

Massas idênticas com  gancho

Quatro cilindros de 100 g e 20 mm ø,
com gancho, de diferentes materiais:
alumínio, ferro, latão e zinco.

MT02622

Com gancho. Dimensões (mm): 24 ø x 38.

Cilindro de alumínio 50g.

ME92066

Com gancho. Dimensões (mm): 24 ø x 22.

Cilindro de ferro 50g.

ME92067

Composto por: - Célula de silício encapsulada.
- Motor com ligações. - Hélice de plástico.

Montajem de energía fotovoltáica

ME90031

ME90064

Para a determinação experimental do calor
específico de diferentes metais. Blocos
cilíndricos.

Bloco calorimétrico

ME94282 Aço

ME94283 Alumínio
A x ø: 80 x 40 mm

ME94284 Cobre
A x ø: 80 x 40 mm

ME94285 Latão
A x ø: 85 x 70 mm
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Descrição de um procedimento
experimental que permita decompor a
luz branca em diversas outras cores.
Indicar qual as cores que compõem a luz
branca, qual a que se desvia mais e qual
a que se desvia menos, ao atravessar a
luz por um prima. A banda de cores que
se observa no ecrã e a qual chamamos
espectro é composta efetivamente pelas
cores do arco-íris. Ambos os casos
produzem-se pela dispersão da luz
branca. As cores são: vermelho, laranja,
amarelo, verde, azul, anil, violeta, sendo o
vermelho o que menos se desvia e o
violeta o que mais se desvia da base do
prisma.
O aluno poderá perguntar porque é que
acontece este comportamento da luz a
emergir do prisma.
Todas as cores que compõem a luz
branca, propagam-se com a mesma
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Mala com o material necessário para a realização de mais de 20 experiências, adaptadas ao estudo da Ótica Geométrica. Temas
tratados: Propriedades da luz, Espelhos, Lentes convergentes e divergentes, Reflexão, Refração, Aparelhos óticos e o Olho.
Fornecido numa maleta de plástico reciclável com separadores para uma correta e adequada arrumação dos componentes.
Dimensões (mm): 700 x 450 x180.
Fornecido com um DVD com os manuais didáticos para professor e aluno em formato PDF e preparados para impressão a cores.
Inclui também uma coleção de vídeos explicativos de cada uma das experiências que este conjunto pode resolver. Experiências
estas, realizadas em laboratório por professores, com o conjunto de óptica, com a possibilidade de visualização tanto em ecrã de
televisão como de computador.

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Conjunto de Ótica OA-1 ME90004

maior velocidade dentro do prisma e por
isso é também a luz que menos se desvia.
Ao contrário, a luz violeta é a que tem
menor velocidade dentro do prisma e por
isso também é a que mais se desvia.

velocidade no vácuo, mas no meio
transparente pelo qual é constituído o
prisma, cada uma das luzes
monocromáticas pelo qual é composta
a luz branca, propaga-se a uma velocidade
distinta. A luz vermelha propaga-se a uma
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Conjunto avançado para a realização de mais de 30 experiências de Ótica Geométrica e Física. Sobre os seguintes temas:
Propriedades da luz; Espelhos; Lentes convergentes e divergentes; Reflexão, Refração, Instrumentos óticos e o Olho, Polarização
e Estudo da cor.
Fornecido em maleta de plástico reciclável com separadores. Dimensões (mm): 700 x 450 x 180.
Inclui DVD com os vídeos de todas as experiências práticas e os manuais de aluno e professor em formato PDF. Inclui também
uma coleção de vídeos explicativos de cada uma das experiências que são resolvidas com o conjunto.
Experiências realizadas em laboratório por professores, com o conjunto de ótica, com a possibilidade de visualização quer em
televisão quer no computador.

Conjunto de Ótica OA-2 ME90011

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O objetivo será a combinação aditiva de
diferentes cores tanto primárias como
secundárias e assim construir uma palete
de cores. Qualquer efeito de cor pode-se
obter misturando luzes e cores. A mistura
aditiva de luzes dará origem a diferentes
tonalidades. No caso de adição de luzes
de cores primárias irá conseguir-se cores
secundárias. Se se misturarem cores
primárias com cores secundárias e cada
uma delas com diferentes intensidades,
obter-se-á uma palete de cores com

todas as cores possíveis. A soma de cores
complementares irá dar uma luz branca,
e entre elas emitirão as três cores que
as compõem. Se se ajustar a lente e a
distância entre diafragmas, para se
conseguir uma iluminação intensa sobre
o ecrã translúcido, esta montagem faz

com que os três orifícios do diafragma
funcionem como focos luminosos e
emitem luzes em todas as direções, sobre
o ecrã aparecem três círculos que
correspondem aos três raios luminosos.

equipamento educativo~científico
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DVD Vídeos e manuais de Ótica OA-1 ME94690

DVD Vídeos e manuais de Ótica OA-2 ME94691

Cada experiência desenvolve-se em 3/4
minutos durante os quais um professor
realiza passo a passo cada uma das
experiências possíveis do equipamento
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Cada experiência desenvolve-se em 3/4
minutos durante os quais um professor
realiza passo a passo cada uma das
experiências possíveis do equipamento

correspondente, enquanto um narrador
explica o procedimento. Inclui além disso o
correspondente guia de experiências em
formato PDF para descarregar ou imprimir.

correspondente, enquanto um narrador
explica o procedimento. Inclui além disso o
correspondente guia de experiências em
formato PDF para descarregar ou imprimir.
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Diafragma com uma ranhura
1 Disco de Hartl
1 Espelho plano metálico
1 Foco luminoso com transformador
 1 Lente f’=+50mm biconvexa
1 Suporte magnético para diafragmas
2 Suporte magnético para foco e disco
1 Diafragma com três ranhuras
.0,5x25mm 70x70mm
1 CD ótica
Manuais de aluno e professor em PDF.
1 Mala

Acessório necessário: Mesa ou banco
metálico

COMPOSTO POR

Conjunto que permite obter mediante experimentação as cores secundárias a partir das
primárias no triângulo de cores, realiza a mistura subtrativa das cores, obtenção de cores
por soma e mistura de cores secundárias.

Conjunto a soma das cores. Triângulo de cores ME90104

1 Diafragma com orifício ø16.5mm
1 Diafragma com três orifícios 3mm Ø
1 Diapositivo de cores primárias
1 Diapositivo de cores secundárias
70x70mm
1 Foco luminoso com transformador
1 Lente f’=+50mm biconvexa 40 Ø
1 ecrã opaco metálico 70x70mm
1 ecrã translúcido de vidro mate
70x70mm
3 Suporte magnético para diafragmas
1 Suporte magnético para foco e disco
1 Decímetro triplo de escala dupla
1 Mala
1 CD ótica com manuais de aluno e
professor em PDF

Acessório necessário: Mesa ou banco
metálico.

COMPOSTO POR

Comprova a primeira lei da reflexão e irá observar as imagens transmitidas por um
espelho plano.

Conjunto leis de reflexão ME90106

Conjunto que permite observar a trajetória dos raios num olho normal, míope e hipermétrope.

Conjunto o olho. Defeitos e correção ME90105

1 Diafragma com três ranhuras
1 Disco Hartl 150mm Ø
1 Foco luminoso com transformador
1 Lente f’=+50mm biconvexa 40 Ø.
1 Modelo de olho plástico
   transparente 63mm
1 Secção de lente convergente
   r=+40mm
1 Secção de lente divergente r=-40mm
1 Suporte magnético para diafragmas
2 Suporte magnético para foco e disco.
1 Mala
1 CD ótica com manuais de aluno e
professor em formato PDF.

Acessório necessário: Mesa ou banco
metálico.

COMPOSTO POR
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Banco ótico , diafragma com uma
ranhura, foco luminoso, lente
f= +100mm biconvexa, ecrã opaco
metálico, suporte magnético para foco
e disco, transformador, decímetro triplo,
diafragma com janela, lente f= +50mm,
ecrã translúcido, disco de Hartl, espelho
plano metálico, secção de lente
semicircular r= -25mm, CD de Ótica.
Mala.

COMPOSTO POR
Resolve as seguintes experiências:  Propagação retilínea da luz. Sombra e penumbra.
Reflexo da luz. Refração da luz.

Conjunto de Ótica geométrica ME90150

Conjunto magnético que permite a rápida
montagem de experiências de ótica geométrica.
Ideal como equipamento de demonstração
para toda a classe.
Composição:
- Fonte de 12 V, 21 W
- Diafragma
- Lente semicircular de 105 mm Ø
- Lente divergente f=-100 mm
- 3 Lentes convergentes f=+24, +50, +100 mm
- Prisma de 30°
- Prisma de 30°, 60°, 90°
- Tina de caras paralelas (80 x 30 x 40 mm)
- Lâmina de caras paralelas (80 x 40 mm)
- Espelho (105 x 20 mm)
- Disco de papel impresso, 230 mm Ø
Acessórios necessários: Fonte de alimentação
12V, refª01981, e Painel Metálico refª02257

Montado sobre pés de grande estabilidade,
para a realização de experiências de ótica.

Painel metálico

MT02257

Lente Em plástico transparente de alta
qualidade. Uma das superfícies é magnética.
Foco F= +50mm. Espessura15 mm.

Secção de lente
convergente f= +50mm

MT02890

Geoptic

MT02342

Lente Em plástico transparente de alta
qualidade. Uma das superfícies é magnética.
Foco F= +100mm. Espessura15 mm.

Secção de lente plana -
convergente f= +100mm

MT02891

Lente Em plástico transparente de alta
qualidade. Uma das superfícies é magnética.
Foco F= -100mm. Espessura15 mm.

Secção de lente plana -
divergente f=-100mm

MT02892

Lente Em plástico transparente de alta
qualidade. Uma das superfícies é magnética.
Lados de 50 mm. Espessura15 mm.

Prisma equilátero

MT02893

Lente Em plástico transparente de alta
qualidade. Uma das superfícies é magnética.
F= 105mm. Espessura 15 mm.

Lente semicircular

MT04401
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Lente Em plástico transparente de alta
qualidade. Uma das superfícies é magnética.
Dimensões 80x40x15mm.

Lâmina de faces paralelas

MT04404

Em vidro. Dimensões 80x30x40mm.
Não magnética.

Tina de faces paralelas

MT06660

Dimensões:
105x20mm.
Magnético

Espelho

MT04405

Espelho metálico deformável. Convexo, côncavo
ou plano. Com base magnética. Dimensões:
130x30mm.

Espelho multiforme

MT04438

Composição:
Uma fonte de alimentação.
Um adaptador 230V/12V.
5 Lentes Ø40mm de foco
+50,+100,+250, +166 y +100mm.
2 Porta-lentes Ø40mm.
Vareta Ø10mm. Altura: 39mm.
Um porta-lentes/porta-filtros.
4 Suportes. Um diafragma com uma
letra. Um ecrã em branco de
100x100mm. Um carril.
Características técnicas:
Fonte de alimentação 12V 5W.

Optibasic MT05900

Lente em plástico Ø40mm.
Carril: comprimento 1m, graduado em milímetros.
Manual de utilização.

Conjunto magnético de Ótica

MT02874

Conjunto composto por
uma fonte laser, elementos
óticos e suportes
magnéticos. Permite realizar
experiências básicas de
ótica: as lentes, a refração e
a reflexão.

Composição:

1 laser;
2 lentes divergentes;
4 lentes convergentes;
1 espelho plano;
1 espelho côncavo;
1 espelho convexo;
1 lâmina de faces paralelas;
1 prisma;
2 lentes semi-circular.

Fornecido com instruções.

Acessório necessário:
Paínel metálico, refª 02257

Foco luminoso com espelhos

MT02263

Fonte luminosa polivalente.
Para realizar experiências de luz e as
cores. Esta fonte está preparada para
receber diferentes acessórios e oferece
a possibilidade de regular o raio ótico.
 Pode utilizar-se sobre um painel metálico.

Composição:
1 caixa ventilada com base magnética
2 espelhos lateriais
1 lâmpada 12V 21 W
1 sistema de regulação de convergência
dos raios luminosoas
1 acessório magnético com 3 redes
6 filtros de cores diferentes (3 primários
- 3 secundários).

Características: Alimentação 12V 21W.

Dimensões da caixa: 150 x 80 x 80 mm.
abertura frontal: 45 x 35 mm. Peso 650g.
Fornecido com acessórios.
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ME91125

CORRECÇÃO DOS
DEFEITOS DO OLHO

ME90065

Em plástico transparente com curvas
equivalentes ao olho normal, míope e
hipermétrope. Dimensões (mm): 63 ø x 3.

Modelo de olho

ME92125

Banco de Ótica

Em  chapa de aço pintado no forno, com guia
de alinhamento e escala de leitura em cm e
mm. Dimensões (mm): 20 x 160 x 600.

Foco luminoso

Lâmpada de filamento reto, tipo BA 15 S, de
12 V, 20 W, montado em carcaça dupla com
sistema para alinhar o filamento. Dimensões
(mm): 70 x 90 x 105.

Disco de Hartl

De 150 mm ø, com divisões de dupla entrada,
de 30° em 30°, de 5° em 5° e de 1° em 1°, com
eixo de 8 mm ø.

Transformador  12v 21w. 220v

Magnético, com duas guias para posicionar
diafragma até 3 mm de espessura: Dimensões
(mm): 26 x 40 x 70.

ME92019

ME91004

ME91038

ME93256
Diafragma com três ranhuras

Metálico, preto mate, com três
ranhuras de 0,5 x 25 mm,
separadas 8 mm. Dimensões
(mm): 70 x 70.

ME92023

ME91006

Suporte para
diafragmas

DECOMPOSIÇÃO
E COMPOSIÇÃO
DA LUZ

ME90066

ME91038

ME91106

ME92023ME91004

ME92019

ME91005

Prisma de 90º

Em vidro. Dimensões (mm): 8 x 36 x 50.

Prisma de 60º vidro Crown

Dimensões (mm): 23 x 23 x 26

Prisma de 60º vidro Flint

Dimensões (mm): 23 x 23 x 26.

ME92014 ME92008 ME92015

Suporte para prisma

Suporte com . Dimensões
(mm) 35x35x58

ME91007

Diafragma
com uma ranhura

Diafragma com uma ranhura de 0,5x25mm.
Dimensões (mm) 70x70.

ME92024

ME92024

ME91007

ME92014

Suporte para foco e disco

ME91005

Magnético, com furo para
eixo de 8mm ø com
indicadores para
alinhamento. Dimensões
(mm): 26 x 40 x 70.
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Metálico, preto mate.
Dimensões (mm):
70 x 70.

Diafragma com seta

ME92037

Metálico, preto mate,
com orificios centrais
de 3 mm Ø. Dimensões
(mm): 70 x 70.

Diafragma com orifício de 3 ø mm.

ME92027

Metálico, preto mate,
com orificios centrais
de 7 mm Ø. Dimensões
(mm): 70 x 70.

Diafragma com orifício de 7 ø mm.

ME92028

Metálico, preto mate,
com orificios centrais de
16,5 mm Ø.
Dimensões (mm):
70 x 70.

Diafragma
com orifício
de 16,5ø mm.

ME92157

Metálico, preto mate,
com três or i f ic ios
centrais de 3 mm Ø.
Dimensões (mm):
70 x 70.

Diafragma
com três orifícios

ME92029

Metálico, preto mate,
com "1" central.
Dimensões (mm):
70 x 70.

Diafragma com «1»

ME92025

Metálico, preto
mate, com duas
ranhuras de 1 x 40
mm e 2 x 40 mm.
Dimensões (mm):
70 x 70.

Diafragma com
duas ranhuras

ME92035

Metálico, preto mate,
con três furos de 1, 2 e
4 mm Ø. Dimensões
(mm): 70 x 70.

Diafragma
com três furos

ME92036

Metálico, preto mate,
com janela retângular de
10 x 25 mm. Dimensões
(mm): 70 x 70.

Diafragma
com janela

ME92026

Em vidro, com rede
de 0,1 x 25 mm.
Dimensões (mm): 70
x 70.

Diafragma com una rede de vidro

ME92012

Em vidro, com duas
redes de 0,1 x 25 mm,
separadas em 0,2 mm.
Dimensões (mm):
70 x 70.

Diafragma com 2 redes de vidro

ME92013

Metálico, com uma
face negra e outra
branca. Dimensões
(mm): 70 x 70.

Ecrã opaco

ME92021

Biconvexa, com suporte retângular magnética,
equipada com índices de alinhamento.
Dimensões (mm): 25 x 70 x 105.

Lente F=+50 mm.

ME91008

Biconvexa, com suporte retângular magnética,
equipada com índices de alinhamento.
Dimensões (mm): 25 x 70 x 105.

Lente F=+100 mm.

ME91009

Bicôncava, com suporte retângular magnética,
equipada com índices de alinhamento.
Dimensões (mm): 25 x 70 x 105.

Lente F=–100 mm.

ME91010

Biconvexa, com suporte rectangular
magnética, provista de índices de
alinhamento. Dimensões (mm): 25 x 70 x 105.

Lente F=+300 mm.

ME91125

Lente cilíndrica biconvexa, em vidro.
Dimensões (mm): 9 x 20 x 50.

Secção de lente
convergente
r=40mm

ME92010

Lente cilíndrica plano-convexa, em vidro.
Dimensões (mm): 8 x 25 x 50.

Secção de lente semicircular r=25mm

ME92013

Lente cilíndrica bicôncava, em vidro.
Dimensões (mm): 8 x 20 x 50.

Secção de lente divergente r=40mm

ME92012

Lente cilíndrica biconvexa, em vidro.
Dimensões (mm): 9 x 12 x 50.

Secção de lente divergente r=80mm

ME92011

Biconvexa, com suporte
retângular magnética, equipada
com índices de alinhamento.
Dimensões (mm): 25 x 70 x 105.

Lente F=+150 mm.

ME91124

Bicôncava, com suporte retângular magnética,
equipada com índices de alinhamento.
Dimensões (mm): 25 x 70 x 105.

Lente F=–200 mm.

ME91126
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Em vidro, montado em marca de diapositivo.
Dimensões (mm): 70 x 70.

Espelhos de 1ª superfície

ME91019

equipamento educativo~científico

ÓTICA
Física

P.30

F
ís

ic
a

Metálico, de 1ª superfície.
Dimensões (mm): 1 x 10 x 70.

Espelho côncavo convexo metálico

ME91016

Em vidro, de 1ª superfície. R=40 e 50 mm.
Dimensões (mm): 10 x 10 x 50.

Espelho côncavo convexo vidro

ME92122 Metálico, de 1ª superfície.
Dimensões (mm): 15 x 25 x 90.

Espelho plano metálico

ME92020

Em vidro, de 1ª superfície.
Dimensões (mm): 10 x 10 x 50

Espelho 10x50 vidro

ME92123

Em vidro, de 2ª superfície.
Dimensões (mm): 70 x 70.

Espelho 70x70 vidro

ME92007

Montado em moldura de diapositivo.
Dimensões (mm): de 50 x 50.

Polarizador lineal

ME91011

Montado em moldura de cartão.
Dimensões (mm): 70 x 70.

Polaróide 70x70

ME91029

Em moldura retângular
magnética, com índices
de alinhamento.
Dimensões (mm):
25 x 70 x 105.

Polaróide giratório

ME91027
Montada em
moldura de cartão.
Dimensões (mm): 70
x 70.

Rede de difração 140 l/mm

ME91034

De 100 linhas/mm,
montada em moldura
de diapositivo, com
vidros de proteção.
Dimensões (mm):
50 x 50.

Rede de difração
cruzada

ME91033

Montada em
moldura de cartão.
Dimensões (mm):
70 x 70.

Rede de difração 600 l/mm

MT04444

Montado em
moldura de cartão.
Dimensões (mm):
70 x 70.

Holograma

ME91020

Em plástico transparente para a determinação
do índice de refração de líquidos. Dimensões
(mm): 20 x 35 x 70.

Tina semicircular r= 35mm

ME92031

Em vidro. Dimensões (mm): 8 x 20 x 50.

Prisma trapezoidal

ME92009

Diapositivo com
franjas de cor em
moldura de 50 x 50
mm. Com vidros
protetores.

Filtro de três cores

ME92018

Em metacrilato. Dimensões (mm): 70 x 70.

Filtro vermelho

ME92030

Montado em moldura de cartão.
Dimensões (mm): 70 x 70.

Diapositivo de cores primárias

ME92380

Montado em moldura de cartão.
Dimensões (mm): 70 x 70.

Diapositivo de cores secundárias

ME92381
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Disco de Newton

Disco de 180mm de diámetro.
Funcionamiento Manual

ME93664

Espetroscópio goniómetro elementar

ME93003

Escala 150 dividido de 0 a 360º x 1. Com goniómetro até seis minutos de arco. Precisão 0,1º.
Colimador montado sobre um pilar com eixo regulável mediante 4 parafusos moldados.
Dispõe de uma objetiva acromática com um comprimento focal de 150 mm e um diâmetro
de 21 mm, além de uma ranhura de precisão ajustável de 6 mm de comprimento.
Tabuleiro porta-prismas ajustável em altura. O telescópio e o colimador estão fixos ao suporte
e mantêm-se perfeitamente alinhados graças aos parafusos.

O telescópio está equipado com uma
objetiva acromática focal de 170 mmm
e de um diâmetro de 25 mm. Ocular
Ramsden com cruz serigrafada para
uma focagem perfeita.

De prisma de visão direta, com focagem
ocular, de grande poder de resolução.
Dimensões (mm): 11 ø x 86.

Espetroscópio de bolso

ME92409

Entrada de tensão 230Vca/50Hz. Tensão de
saída fixa, não estabilizada 5000Vca. Saída para
lâmpada de sódio 18W. Temperatura de
ambiente de trabalho 0-40ºC. Grau de proteção
IP20. Dimensões 265x115x190 mm.

Fonte de alimentação
para espetroscopia

ME92159

Fonte de alimentação e suporte de tubos
espetrais. Oferece uma boa visibilidade das
lâmpadas e dispõe de todas as garantias de
segurança. Tensão de saída 6000V, intensidade
2A. Dimensões (mm): 78 x 78 x 290.

Gerador
de tubos
espetrais

MT05858

Conjunto de Tubos espetrais. Dos
seguintes gases: He, Ne, Ar, N2, O2, H2.
Comprimento: 200 mm

Tubos espetrais

251094

O ensino da ótica de vez em quando é
perturbado pela luz ambiente. Nos conceitos
mais básicos: Como iluminar um objeto e vê-
lo? De onde vem a luz? Utilizamos uma
câmara escura. Trata-se de um recinto em
que o interior é completamente negro. Dispõe
de três orificios, o primeiro para introduzir a
luz que ilumina o objeto, os outros dois
permitem confrontar os diversos pontos de
vista de vários alunos, cado um vê o mesmo
objeto de 2 posições diferentes A câmara
escura dispõe de uma tampa amovivel que
permite a colocação do objeto a observar.

Câmara escura;
2 esferas, uma branca e outra azul;
1 figura;
1 suporte magnético
Dimensões da câmara: 270x150x140mm.
Manual de utilização.

Caixa negra para Ótica

MT05916

Modelo de cartão e plástico de excelente
relação preço/qualidade. Para observar o
espetro da luz e outros raios de lâmpadas
espetrais. Fornecido com folheto de instruções.

Espetroscópio de bolso de fenda

MT04460

COMPOSIÇÃO

Adaptados à fonte refª05858.
Dimensões totais: comprimento 220mm.

Tubos espetrais

MT05859 Neón

MT05860 Mercúrio

MT05861 Hidrógénio

MT05862 Hélio
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Este conjunto é ideal para realizar experiências de propagação retilinea
e de ótica geométrica. Composto por um pequeno laser que se orienta
com muita facilidade. Um dispositivo ótico permite a transformação da
luz do laser em diferentes tipos de raios, conforme o que se prentende.
Um disco ótico graduado permite a determinação da medição mais
correta para a determinação dos desvios necessários dos raios.
Composição:
- 1 mini laser com alimentação;
- 1 dispositivo de descarga de feixes;
- 1 disco ótico;
- 1 lente semi-circular;
- 1 lâmina de faces paralelas;
- 1 prisma de reflexão total;
- 1 espelho plano.
Fornecido com instruções.

Conjunto de ótica geometrica mini laser

MT00787

Permite a realização rápida de um conjunto de experiências de ótica
ondulatória. composto por um pequeno laser facilmente orientável. Os
acessórios são montados sobre um suporte sem necessidade de um
banco ótico.
Composição:
- 1 mini laser com alimentação.
- diapositivos com 4 fendas 100, 150, 200, 250 e 300mm.
- diapositivos com buraco f0.25,0.40,0.80,1.60 e 3.20 mm.
- 1 lenta tripla de Young: comprimento da lente: 10/100mm.
- 1 suporte para diapositivos.
- 1 suporte para laser.
Fornecido com manual de instruções.

Conjunto de ótica indulatória mini laser

MT00746

Modelo de fibra ótica para a observação dos
raios de luz de laser. Material em plástico.
Dimensões: 220x20x10mm.

Modelo de fibra ótica

MT00748

Modelo de fibra ótica para a observação dos
raios de luz de laser. Material em plástico.
Dimensões: 220x20x10mm.

Modelo de fibra ótica curva

MT00749

Comprimento de onda: 650 nm - Potência: < 1
mW - Diâmetro do raio: 4 mm - Diâmetro do
raio a 10 m: 10 mm - Alimentação: 2 pilhas LR6
(não incluídas)  - Autonomia: mais de 15 horas
- Dimensões (mm): 130 x 60 x 28. - Com folheto
de instruções.

Láser para alunos

MT03098

Diodo laser  de Classe 2. comprimento de onda:
630 a 650nm. Fonte de alimentação incluída.
Dimensões: f27x160mm. Com vareta de 40mm
de comprimento. Pode utilizar-se como suporte
do porta lentes refª05862.

Diodo para suporte de 40 mm.

MT00719
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Conjunto com o material necessário para a realização de mais de 20 experiências básicas de eletricidade, tais como:
Electroestática, Condutores e Isolantes, Circuitos elétricos, Ley de Ohm, Efeito térmico da corrente, Substâncias Magnéticas
e não magnéticas, Experiência de Oersted, Transformações energéticas, Motores e A campainha elétrica. Fornecido com
Manuais didáticos para Professor e Aluno. O material apresenta-se em estojo de plástico reciclável de 700 x 450 x 180 mm.
Dimensões (mm): 700 x 450 x180.

Conjunto de Electricidade EA-1 ME90005

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O objetivo é classificar vários materiais
em função da sua condutividade elétrica.
Realiza a montagem da figura. Prende a
agulha de aço com as pinças de crocodilo.
Coloca a o seletor da fonte de alimentação
na posição de 3 V e liga a fonte de
alimentação. Observa se a lâmpada se
acende. Apaga a fonte de alimentação e
substitui a agulha de aço pelas seguintes
substâncias, uma de cada vez: um pedaço
de madeira, um elétrodo de carvão, um
elétrodo de cobre, um elétrodo de zinco,
um elétrodo de chumbo, um pedaço de
papel, uma lâmina metálica (de aço), um
pedaço de plástico, uma corda e um tubo
de vidro. Observando os resultados quais
destas substâncias “conduzem” melhor
a eletricidade.
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Conjunto adequado à Disciplina de Física e Química do 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, com os elementos
necessários para a realização de mais de 40 experiências básicas sobre: Eletrostática. Corrente contínua, Magnetismo e
Eletromagnetismo.
Inclui DVD com os vídeos de todas as experiências e os manuais de aluno e professor em formatos em PDF. Fornecido em
mala de plástico reciclável com divisórias. Dimensões (mm): 700 x 450 x 180.

Conjunto de Electricidade e Magnetismo ME90000

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A obtenção de uma corrente elétrica contínua
aproveitando de novo os fenómenos de indução
eletromagnética já experimentados. Realiza-
se a montagem da figura colocando as escovas
do motor na parte central do coletor e liga-se
o amperímetro na sua menor escala. Gira-se
lentamente a bobina do dispositivo e observa-
se a agulha do amperímetro. Colocam-se
novamente os ímanes na mesma posição,
tendo-se o cuidado que fiquem virados um
para o outro com os polos iguais, gira-se a
bobina em sentido contrário como se fez
anteriormente. O dispositivo construído desta
maneira chama-se “Dínamo” (por vezes poderá
chamar-se de “magneto”) e com este obtém-
se uma corrente elétrica que circula sempre
no mesmo sentido, a que se denomina
“corrente continua”.



Compos c �n

C M Y CM MY CY

Conjunto adaptado ao Ensino secundário, com os elementos necessários para a realização de mais de 40 experiências básicas
sobre: Eletrostática. Indução elétrica. Multímetro Didático. Galvanómetro com Shunt e Resistências. Resistência Elétrica; Factores
de que depende. Pontes de Wheaststone e de fio. Lei de Ohm em corrente contínua. Associação de resistências. Estudo de linhas
equipotenciais. Carga e descarga de um condensador em corrente contínua. Campo magnético criado por uma corrente elétrica.
Interações entre correntes e ímanes. Indução eletromagnética. Lei de Lenz. Geradores e Motores Eletromagnéticos. Circuitos em
corrente alterna: R.C. ; R.L. ; R.C.L.: FILTROS. Lei de Ohm em Corrente. Ressonância. Semicondutores e Transístores. Circuitos
retificadores. Circuitos amplificadores. Resistências não lineares. Circuitos lógicos. Circuitos Integrados.
Inclui DVD com os vídeos de todas as experiências e os manuais de aluno e professor em formato PDF.
O material apresenta-se arrumado em dois estojos de plástico reciclável de 700 x 450 x 180 mm.

Conjunto de Eletricidade e Eletrónica EA-2 ME90009

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Descrição de um procedimento de
medição de resistências mediante
a ponte de Wheatstone. A ponte
de Wheatstone é um procedimento
experimental que é utilizado na
medição de resistências. É
constituído por quatro resistências
colocadas em forma de quadro,
das quais três são conhecidas e
uma tem um valor desconhecido
que se necessita de calcular…
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DVD Vídeos e manuais de Eletricidade e Magnetismo

DVD Vídeos e manuais de Eletricidade e Eletrónica
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Cada experiência desenvolve-se em 3/4
minutos durante os quais o professor realiza
passo a passo cada uma das experiências
possíveis com o equipamento correspon-

dente, enquanto um narrador explica o
procedimento. Inclui ainda o correspon-
dente guia de experiências em formato em
PDF para descarregar ou imprimir.

Cada experiência desenvolve-se em 3/4
minutos durante os quais o professor realiza
passo a passo cada uma das experiências
possíveis com o equipamento correspon-

dente, enquanto um narrador explica o
procedimento. Incluí ainda o correspon-
dente guia de experiências em formato em
PDF para descarregar ou imprimir.

ME94689

ME94688
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Estudo de Filtro consensador - resistência-
condensador e retificador de onda média.

Conjunto para a conversão AC/DE fonte de alimentação ME90107

Conjunto de ligações, Condensador
de 22 microF, Diodo de Silício, Painel
de montagem EA-2, Régua corta-
circuito, Resistências de 47 Ohm, 220
Ohm e 1 Kohm. 1 Cd com manuais
de aluno e professor em PDF.

COMPOSTO POR

Estudo da lei de Ohm ME90121

Estudo da Lei de Ohm para dois grupos de alunos.

2 Amperímetros CC 0.5ma 0.5 A 1A. -
10 ligações 500mm. preto ø 0,75mm.
- 2 interruptores - 2 paineis de
montagem - 10 folhas de papel
milimétrico A4. - 2 resistências R I 20
kW 0,5w com régua - 2 resistências R
II 27 kW 0,5w com régua - 2
Resistências R III 39 kW 0,5w com régua
- 2 voltímetros C.C. 3V -12 V. - 1
maleta.1 CD Eletricidade com manuais
de aluno e professor em PDF.

COMPOSTO POR

Acessório necessário:
Fonte de alimentação e

Osciloscópio.

Verificar o comportamento não linear de
algumas resistências.

Conjunto para o estudo das resistências não lineares ME90110

Conjunto de ligações, Painel de
montagem, Régua curto-circuito,
Resistências LDR, NTC,PTC, VDR, 220
Ohm, 10 Kohm. 1 CD com Manuais
de aluno e professor em PDF.

COMPOSTO POR

Acessório necessário:
Fonte de alimentação.

Acessório necessário:
Fonte de alimentação de 1 A

refª91073
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Motores de corrente alterna e corrente contínua.
Motor de corrente contínua com íman fixo.

Conjunto para o estudo
de motores ME90109

Ligação 100cm vermelha
Ligação 100cm preta
Lâmpada 3,5v  0,2a E-10
Porta-lâmpadas E-10
Parafuso de mesa
Motor gerador
Íman rectangular
Bobina 400 espiras
Núcleo ferro macio
Bobina 2000 espiras
Maleta
1 CD eletricidade. Manuais de aluno e
professor em PDF.

COMPOSTO POR

Conjunto para a experiência
porta or and ME90108

Conjunto de ligações, Diodo LED
vermelho, Interruptor, Painel de
montagem, Régua curto-circuito,
Resistência 2,2Kohm. 1 CD com
Manuais de aluno e professor em PDF.

COMPOSTO POR

Accesorio necesario:
Multímetro analógico ou digital

Estudo dos fenómenos eletromagnéticos.

Conjunto de magnetização por corrente ME90111

1 Agulha de aço de ø 2mm.
1 Bobina 2000 espiras
1 Bússola de bolso de ø55mm.
1 Ligação 100cm vermelha
1 Ligação 100cm preta
1 Ligação 100cm vermelha
1 Interruptor 15 x 40 x 50mm
1 Ferro em limalha 35 x 75mm ø
1 Núcleo de ferro macio 20 x 20 x
70mm
1 Painel de montagens EA-1
1 Maleta
1 CD eletricidade/magnetismo.

COMPOSTO POR

Accesorios necesarios: Fonte de alimentação variável em

corrente contínua 1A, refª ME91073

Acessório necessário:
Fonte de alimentação e Multímetro.
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Construção de uma campainha. Estudo de aplicações elétricas básicas.

Conjunto para o estudo do timbre ME90112

1 Agulha de aço ø 2mm
1 Bobina 2000 espiras
2 Bornes isolados 12 x 140mm ø
2 Ligações 500 mm pretas ø 0,75mm
2 Ligações 500 mm vermelhas
   ø 0.75 mm.
1 Interruptor
1 Lâmina metálica de aço tratado
1 Núcleo ferro macio
2 Noz duplas
1 Painel de montagens EA-1
1 Parafuso de mesa
1 Vara suporte
1 Maleta
1 CD eletricidade/magnetismo. Com
instruções em PDF.

COMPOSTO POR

Accesorios necesarios:
Fonte de alimentação variavel em corrente

contínua 1A, refª 91073.

Escala com 0 ao centro, alcances de medida:
±0,5 mA cc, ±0,5 A cc, ±1A cc, montado sobre
caixa de plástico, com bornes de 4 ø.

Amperímetro

ME92077

Com 16 bornes de 4ø agrupados em três
grupos de quatro  dois grupos de dois, para
montar circuitos com componentes de 40
mm de intervalo. Dimensões: 35 x 110 x 130.

Painel de montajem EA-1

ME91092
Com 10 grupos de 4 bornes e 2 filas de 10
bornes, para realizar circuitos com
componentes de 40 mm de intervalo.
Dimensões (mm): 35 x 180 x 265

Painel de montajem EA-2

ME91094

Escala com 0 ao centro, alcances de medida
±3V c.c. e ±12V c.c., montado sobre caixa de
plástico, com bornes de 4 ø.

Voltímetro

ME92081 De duas posições.
Montado sobre
suporte em plástico,
com bornes flexíveis
de 4 mm ø e intervalo
de 40 mm. Dimensões
(mm): 15 x 40 x 50.

Interruptor

ME91140
Montado sobre
suporte em
plástico, com
bornes flexíveis de
4 mm ø e intervalo
de 40 mm.
Dimensões (mm):
15 x 40 x 50.

Interruptor de botão

ME91076

Para pilhas R-6.
Montado sobre
suporte em plástico,
com bornes flexíveis
de 4 mm ø e
intervalo de 40 mm.
Dimensões (mm): 15
x 40 x 50.

Porta-pilhas

ME91141

Montado sobre
suporte em plástico,
com bornes flexíveis
de 4 mm ø e
intervalo de 40 mm.
Dimensões (mm): 15
x 40 x 50.

Porta-fusíveis

ME91147

Dimensões (mm):
5ø x 20.

Fusível 0.25A

ME93388
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Fio condutos,
montado em
suporte de plástico
com bornes flexiveis
4 mm ø, com um
intervalo de 40 mm.
Dimensões (mm):
15 x 40 x 50.

Suporte curto-circuito

ME91081

Montada sobre suporte em plástico com bornes flexíveis de 4 mm ø, com intervalo
de 40 mm. Dimensões (mm): 15 x 40 x 50.

Resistências

ME91151 1,2KΩ 2w

ME91091 100KΩ 2w

ME91129 100Ω 2w

ME91090 10KΩ 2w

ME91078 10Ω 2w  

ME91149 120Ω 2w

ME91087 1KΩ 2w  

ME91088 2,2KΩ 2w

ME91085 220Ω 2w

ME91152 22KΩ 2w

ME91077 3,9Ω  2w

ME91150 330Ω 2w

ME91148 33Ω 2w  

ME91089 4,7KΩ 2w

ME91086 470Ω 2w

ME91153 47KΩ 2w

ME91084 47Ω 2w  

ME91128 68Ω 2w

Montados sobre suporte em plástico com
bornes flexíveis de 4 mm ø, com intervalo de
40 mm. Dimensões (mm): 15 x 40 x 50.

Potenciómetros

ME91155 100Ω    15w

ME91156 1KΩ      15w

ME91154 2,2KΩ   12w

Casquilho E-10
sobre suporte em
plástico com bornes
flexíveis de 4 mm ø,
com um intervalo de
40 mm. Dimensões
(mm): 15 x 40 x 50.

Porta-lâmpadas e-10

ME91081

Lâmpadas

ME93294 1,2v 220 mA,
E-10   

ME93293 1,5v  70 mA, 3 mm Ø

ME93296 12v  3 W, E-10  

ME93291 3,5v  0,2A, E-10

ME93292 6v  0,3A, E-10

ME93389 De cintilação
Tubular, 10 mm ø x 70 mm.  

ME93290 Neón 110-130V
E-10 Rosca Miñonett.

Cabo flexivel de 0,75 mm ø, revestido a PVC com várias cores, bornes macho-fêmea de
contacto integral

Cabos de ligação

ME93252 1000P

ME93251 1000V

ME93254 500A-VD

ME93253 500AZ

ME93255 500M

ME93249 500P   

ME93250 500V

Montados sobre suporte em plástico com
bornes flexíveis de 4 mm ø, com intervalo de
40 mm. Dimensões (mm): 15 x 40 x 50.

Diodo LED

ME91146

Com abertura de 20 mm e dois bornes
de 4 mm ø

Pinça de corcodilo

ME93248        vermelha

ME93247        preta
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20 m de fio em bobina. Dimensões (mm): 4 x
60 x 80.

Fios

ME91106 COBRE 0,2Ø 

ME91107 COBRE 0,4Ø

ME91103 CONSTANTÁN 0,2Ø

ME91104 CONSTANTÁN 0,4Ø

ME91105 FERRO 0,2Ø 

ME91108 FERRO 0,4Ø   

ME91068 CROMONÍQUEL 0,2Ø

ME91071 CROMONÍQUEL 0,3Ø

ME91072 CROMONÍQUEL 0,4Ø  

ME91047 NYLON 0,4Ø  

Caixa de com 4 décadas de resistências.
Comutadores rotativos. Ligações de
isolamento duplo de segurança de Ø 4 mm.
A caixa contem 4 décadas de resistências
comutáveis com comandos rotativos. Os
valores possiveis são 10 x 1 Ohm (+/- 5%) –
10 x 10 Ohm(+/- 5%)– 10 x 100 Ohm(+/- 2%)–
10 x 1000 Ohm(+/- 2%). A potência é de 2 W
por cada valor. Dimensões da caixa: 240 x
125 x 55-32 mm. Peso 380 g.

Caixa de resistências de 4 décadas

MT05239

Década de resistências 10x1 Ohm

MT04153

Década de resistências
10x10 Ohm

MT04154

Década de resistências
10x100 Ohm

MT04155

Quadro móvel de 67 x 55 mm, Ri=1000Ω,
l=400_A, montado sobre painel equipado com
ponte de díodos, bornes circuito adequado
para se converter em voltímetro ou
amperímetro de c.c. o c.a. e ohmetro.
Dimensões (mm): 80 x 145 x 170

Multímetro didático

ME91093

Gerador elétrico de faísca de alta tensão com
pinças de crocodilo. Dimensões (mm):
250 x 35 x 30.

Carregador electrostático

ME91162

Maquete de dínamo e alternador, montado
sobre uma base. Capaz de gerar corrente
continua e alterna. Pode alimentar duas
lãmpadas LED em simultaneo colocadas em
bornes de 4 mm. Funcionamento manual.
Escolha de corrente alterna ou contínua
mediante um interruptor.a

Motor alternador
de demonstração

MT00450

Formado por uma bobina de cobre com
coletor rígido que gira sobre um eixo dotado
de roldana e manivela (para acionar à mão
ou com corda), montado sobre uma estrutura
com que se pode deslocar para c.c. ou c.a.,
com a possibilidade de adaptar núcleos ou
imanes. Dimensões (mm): 110 x 140 x 140.

Motor gerador

ME92069

De super alnico, com pólos pintados em vermelho
e branco. Dimensões (mm): 7 x 19 x 70.

Íman retângular

ME92186

Resistências de 2 W. Precisão de cada valor
é de 2 ou 5%. Comutador por botão rotativo.
ligações cobertas por duplo isolamento de 4
mm. Dimensões: 130 x 80 x 35 mm.
Peso: 135 mm.
Fornecido com instruções.
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ME91057

ME92079

ME91065

ME92089

CONJUNTO DE PÊNDULO ELETROSTÁTICO

ME90067

Em cortiça, de 10 mm ø.

Péndulo eletrostático

ME92079

Em cortiça metalizada, de 10 mm ø

Péndulo eletrostático
condutor

ME92080

Com tomada dupla, para fios e bananas de 4
mm ø, sobre corpo isolante, com cabo.
Dimensões (mm): 12ø x 140. Para montar a
agulha magnética 91074.

Borne isolado

ME91065

Em baquelite, com parafuso para segurar varas
de 6 mm ø.
Dimensões (mm):
105ø x 30.

Base circular isolada para pêndulo

ME91057

De aço. Dimensões (mm): 2ø x 150.

Vara com gancho para pêndulo

ME92089

Dimensões (mm): 220 x 10.

Barra de latão-acrílico

MT03620

Para experiências de eletrostática. Dimensões
(mm): 12ø x 230.

Barra de vidro

ME93267

Pele sintética

MT03616

Pano de lã

ME92005

Dimensões (mm):
250 x 250.

Pano de seda

ME92006

Dimensões (mm):
250 x 250.

Para experiências
de eletrostática.
Dimensões (mm):
290 x 110 x 3

Placa de metacrilato

ME92129

Para experiências
de eletrostática.
Dimensões (mm):
1,5 x 95 x 150

Placa de plástico

ME92070

Dimensões (mm): 10 ø x 300.

Vara PVC para pêndulo

ME92150

Dimensões (mm): 220 x 10.

Barra de ebonite

MT00173

Para experiências de eletrostática.
Dimensões (mm): 12ø x 230.

Barra de acrílico

ME92083

Aproximando ao recetor “+” uma barra de vidro
previamente esfregada com uma tela o
indicador vermelho acende-se, quando
aproximamos ao indicador verde, depois de a
esfregar com pele de gato, a luz acende-se.
Alimentação: pilha de 9V.

Detector de carga

MT03140
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O aluno observa que o raio cai aleatoriamente, sobre uma superfície
plana. Como cai sobre a ponta na silhueta de uma igreja, por causa do
"efeito de ponta". Observa os perigos do raio: se colocarmos uma pessoa
debaixo de uma árvore no momento de uma tempestade, o que pode
acontecer? como se podem proteger as pessoas e os edifícios das
consequências dos raios? o que se passa num edifício com pára-raios
quando está sob uma tempestade elétrica? É fornecido com manual
de instruções. Acessório indispensável: refª 03641 Gerador de Faíscas.

Maquete para o estudo do raio

MT03640

ME91067

ME91203

ME91066

equipamento educativo~científico
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CONJUNTO DE ELECTRÓFORO

ME90068

Disco de alumínio de 90 mm ø, com cabo
isolante de acrílico de 12ø x 120 mm.

Eletróforo

ME91067

Em alumínio, 90 ø, com
pinça para fixar o
eletrómetro. Dimensões
(mm): 90ø x 30.

Disco com
pinça para
eletrómetro

ME91066

Em alumínio montado sobre carcaça
transparente com escala graduada.
Dimensões (mm): 42x120x160.

Eletrómetro

ME91203

O Gerador de Van der Graaf de 200kV, permite
realizar experiências sobre:
• Diferência de potencial
• Repulsão e atração eletrostática
• Força di-elétrica
• Efeito de Campo
Forncecido com manual de intruções. Inclui os
seguintes acessórios:
Pelos eletrizados. Moínho.

Pêndulo eletrostático.
Copo de Faraday.

Ponta de carga.
Lâmpada de Neón.
Elemento de
Volta.
Cola.

Gerador de Van der Graaff

254962

A máquina de Wimshurst é um gerador elétrico de alta voltagem, com
dois discos rotativos de grande tamanho montados num plano vertical.
Solidamente construída e de utilização segura.
Os elementos estruturais são de metal fundido, com todos os
componentes isolados fabricados em plástico de alta constante dielétrica.

Permite o estudo de: Chispas elétricas e Carga eletrostática.
Manual de instruções

Máquina de Wimhurst

254963

Permite realizar numerosas experiências de
eletrostática.
- É constituído por um interruptor sobre um
suporte isolado com dois bornes de
segurança, para utilizar através de ligações,
diferentes acessórios.
- Um interruptor permite originar a faísca de
alta tensão de 10 a 15 KV.
- Dimensões (mm): 220 x 120 x 30

Gerador de faíscas

MT03641
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Dois discos de fibra com 100 mm com a
possibilidade de separarem-se entre os 0 e
os 200 mm, montados sobre uma base isolada
com dois bornes de segurança de 4 mm. É
fornecido com manual de instruções.

Condensador de Oepinus

MT04723

O sistema permite
alimentar diferentes
dispositivos elétricos
comuns nas nossas
casas e edifícios. Tomada
de segurança situada no
lado esquerdo do painel
com interruptor
automático. Permite o
estudo de: - curto-
circuito, - sobrecarga, -
fuga de corrente,
interruptor automático.
Dimensões: 12 x 36 x 35
cm. Manual de instruções
e maleta de transporte.

Simulador de segurança elétrica

ME81859

Maleta com seleção de ímanes
e materiais arrumados numa
mala robusta. Inclui barras de
alnico, ímanes em botão de
alnico, blocos de ferrite e anéis,
íman em ferradura de crómio
aço, íman em ferradura de
alnico, quadrados coloridos de
borracha magnética.
 Imanes de ferradura de alnico.
Limaduras de ferro.
Lâminas de borracha
magnética. Barras de aço.
Discos de metal

Mini kit de magnetismo

51,30¤ME96054

Pintado. Material: aço cromado.
Dimensões: 10 cm.

Íman de ferradura

MT03719

Um íman cilíndrico com
polos pintados.

Íman cilíndrico

254964

Íman de ferradura modelo pequeno.
Dimensões 6x22x25mm.

Mini íman de ferradura

ME91212

Conjunto de 10 ímanes circulares de 24 mm de
diametro e buraco de 7mm de diâmetro em forma de
anel.

Disco magnético

ME81876

Conjunto de 20 imanes de
barra. Com polos magnéticos
pintados. Dimensões 14x10x50
mm.

Imanes em barra

254965

Potente íman de
Neodímio-Ferro-Boro.
Dimensões
5x15mm

Íman de Neodimio

MT08037

Maquete com um conjunto de pequenas peças para visualizar as linhas
de campos magnéticos.
Composição: 4 placas de 157 x 77 x 6 mm cada uma delas tem 98
orifícios de 8 mm de diâmetro, nos quais se introduzem barras de ferro
com 8 mm de comprimento, que se orientam segundo as linhas do
campo magnético. Contém um íman ticonal de 50 mm e Ø 4 mm e
quatro discos de papel que permitem simular o campo magnético

terrestre no retroprojetor. A
maquete é fabricada em
plástico transparente
retroprojetável. As placas
podem colocar-se também na
perpendicular para observar-
se as linhas a três dimensões

Maquetes de campo
magnético

MT26370

Um íman cilíndrico com polos pintados.

Íman cilíndrico 100x10 mm.

MT03712

Íman de grande tamanho:
10x20x200 mm. Com um
polo pintado.

Íman de ticonal

MT03053

Íman rectangular de ferrite

MT03726
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Bússola

ME93518
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ELECTRICIDADE
Física

Suporte de 120 x 70 mm, condutor rígido sobre
uma agulha magnética. Corrente máxima 5 A.
Fornecido com manual de instruções.

Agulha de Oersted

MT03800

Conjunto de materiais magnéticos e não
magnéticos para experiências do estudo do
magnetismo. 20 materiais diferentes.

Conjunto de materiais
para o estudo de magnetismo

254966

ME91186

ME91059
ME91186

ME91059

CAMPOS MAGNÉTICOS

ME90070

De super alnico, com pólos pintados em
vermelho e branco.
Dimensões (mm): 7 x 19 x 70.

Íman rectangular

ME92186

Para experiências de eletromagnetismo, de
aproximandamente 225 g.

Limalha de ferro

ME91059

Com fecho magnético. Dimensões (mm): 6 x
22 x 25.

Mini íman de ferradura l= 25mm

ME91212

ME91074

ME91057

ME91063

ME91064

CONJUNTO MAGNÉTICO TERRESTRE

ME90069

Oito espiras de 125 mm ø, em cobre de 1,5 mm
ø, sobre suporte de fibrotex, com bornes de 4
mm ø. Dimensões (mm): 20 x 160 x 185.

Bobina Ley de Laplace

ME91063

Em baquelite, com parafusos para segurar varas
de 6 mm ø. Dimensões (mm): 105ø x 30.

Base circular isolada

ME91057

De 10 x 300 mm.

Vara de pvc

ME92050

Metálico, para bobina de Lei de Laplace.
Dimensões (mm): 20 x 30 x 45

Apoio para bobina

ME91064

De 90 mm, com suporte para ser montado na
horizontal ou vertical.
Dimensões (mm): 20 x 92 x 155.

Agulha magnética
com disco graduado

ME91074
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ME91001
ME91001

ME92072

TRANSFORMADOR ME90080

Em cobre esmaltado de
0,7 mm ø, com carcaça
de plástico e orifício para
núcleos de 23 x 23 mm,
com indicação do
sentido de enrolamento
da bobine e bornes de
4 mm ø. Dimensões
(mm): 47 x 47 x 63.

Bobina de 1000 espiras

ME91001

Em cobre esmaltado de 0,8 mm ø, com carcaça
de plástico e orifício para núcleos de 23 x 23
mm, com indicação do sentido de enrolamento
da bobine e bornes de 4 mm ø. Dimensões
(mm): 47 x 47 x 63.

Bobina 400 de espiras

ME91058

Em cobre esmaltado de 0,6 mm ø, com carcaça
de plástico e orifício para núcleos de 23 x 23
mm, com indicação do sentido de enrolamento
da bobine e bornes de 4 mm ø. Dimensões
(mm): 47 x 47 x 63.

Bobina de 2000 espiras

ME91062

Dimensões (mm) 20 x 20 x 70.

Núcleo de ferro macio

ME92072

Empilhamento de
chapas magnéticas
em “U”, de 20 ø,
com pivots para
suspender no painel
de montagens.
Dimensões (mm):
45 x 75 x 198.

Núcleo
em «U»

Dimensões (mm): 18 x 20 x 75.

Núcleo de lâminas direito

ME92075

ME92071

Transformador 6/48V-12VA

MT06387

Transformador 6/24V-30VA

MT03149

Montado sobre suporte de 130 x 80 x 36 mm
de ABS.
- Com dois bornes de segurança de 4 mm.
- Peso: 100 g.
- Com representação do esquema elétrico.
- Intensidade máxima: 5 A.

Interruptor de alavanca simples

MT02138

Interruptor de alavanca duplo

MT04171

Montado sobre suporte de 130 x 80 x 36 mm
de ABS.
- Com dois bornes de segurança de 4 mm.
- Peso: 100 g.
- Com representação do esquema elétrico.

Interruptor simples

MT04162

Interruptor inversor montado sobre suporte.
- Com dois bornes de segurança de 4 mm.
- Intensidade máxima admissível 5A.
- Com representação do esquema elétrico

Interruptor inversor

MT01196
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Lâmpada de casquilho E10 montado sobre
base de plástico. Serigrafado o esquema sobre
suporte.
Tensão máxima das lâmpadas 12V.
Bornes de 4mm.
Caixa de ABS.
Dimensões 130x80x36mm. Peso: 100g.
Com manual de utilização

Suporte para lâmpada

MT03994

Montado sobre suporte de 130 x 80 x 36 mm
de ABS.
- Com dois bornes de segurança de 4 mm.
- Peso: 100 g.
- Com representação do esquema elétrico.
- Para lâmpadas de 6V, 100mA.

Suporte de lâmpadas em série

MT04007

Montado sobre suporte de 130 x 80 x 36 mm
de ABS.
- Com dois bornes de segurança de 4 mm.
- Peso: 100 g.
- Com representação do esquema elétrico.
- Para lâmpadas de 6V, 100mA.

Suporte de lâmpadas em paralelo

MT04008

Suporte para lâmpada de halogéneo.
- Com dois bornes de segurança de 4 mm.
- Peso: 100 g.
- Com representação do esquema elétrico.
- Para lâmpadas de G4 a G6.35.

Suporte para lâmpada  halogenéo

MT00573

Díodo eletroluminiscente vermelho sobre
suporte isolado. Bornes de 4 mm. Alimentação
contínua entre 4,5 e 12V. Resistência de
proteção 560 Ohm.

Suporte de lâmpada LED

MT05747

Composto por quatro díodos
electroluminiscentes, dois vermelhos e dois
verdes. - Com quatro bornes de segurança de
4 mm. - Com representação do esquema
eletrico. - Funcionamento de ponte de díodos.
Fornecido manual de instruções.

Ponte de diodos
eletroluminiscente

MT02167

Estudo da ponte de Graetz.
- Com quatro bornes de segurança de 4 mm.
- Com representação do esquema eletrico.
- Funcionamento de ponte de Graetz
Fornecido com manual de instruções.

Ponte de Graezt

MT04602

Composto por 3
resistências de 1 W,
situadas sobre
suporte isolado de
130 x 80 x 36 mm,
com 2 bananas de
ligação de 4 mm.
- Resistências de: 3,9
- 15 - 39W.

Caixa de resistências

MT04619
Montado sobre suporte de 130 x 80 x 36 mm
de ABS.
- Com dois bornes de segurança de 4 mm.
- Com representação do esquema elétrico.
- Intensidade máxima admissível: 5A.
Fornecido com manual de instruções.

Interruptor ON/OF

MT04165

Resistência nominal +10%.
Tensão máxima admissível: 600V.
160W. Dimensões: 246x93x150mm.

Reóstatos

MT04385  10 OHM 4A 160W

MT04069  33 OHM 2,2A 160W

MT04058  100 OHM 1,25A 160W

MT04057  330 OHM 0,7A 160W
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Pilha não recarregável
de Ni Cd 1,5V

Pilhas AA

250204

Alcalina de 4,5V

Pilhas de 4,5 V

255163

3- 6 V

Mini-motor

ME94352

12 V

Mini-motor

ME94353

equipamento educativo~científico
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ME91070

ME92084

PILHA ELECTROLÍTICA ME90071

Retângular, adaptável ao Suporte de Elétrodos.
Dimensões (mm): 2 x 15 x 105.

Zinco

ME92084

ELETRODOS

Retângular, adaptável ao Suporte de Elétrodos.
Dimensões (mm): 2 x 15 x 105.

Cobre

ME92085

Cilíndrico. Dimensões (mm): 2ø x 130 x 80.

Cobre 2mm.

ME92090

Cilíndrico. Dimensões (mm): 6 Ø x 150.

Ferro

ME92149

Soldado a cabo de cobre forrado, com terminal
para ligação. Dimensões (mm): 205.

Nícromo

ME91060

Retângular, adaptável ao Suporte de Elétrodos.
Dimensões (mm): 2 x 15 x 105.

Chumbo

ME92086

Adaptável ao porta-elétrodos
MT04932. Lote de 2. Dimensões
(mm): 6 ø x 200.

PAR de grafite

MT03838

Em plástico, com ranhuras para posicionar
elétrodos retângulares ou cilíndricos e suportes
para colocar pinças.
Dimensões (mm): 55 x 60 x 130.

Suporte de eletrodos

ME91070
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Equipamentos e kits

QUÍMICA
Equipamento de laboratório

equipamento educativo~científico
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Conjunto de Química QA-1 ME90007

Equipamento adaptado aos Ensino Secundário, com os componentes necessários para a realização de 19 experiências sobre:
Técnicas de laboratório, dobragem e estiramento de tubos de vidro, Observação e classificação de substâncias, Diferenciação
dos componentes de uma mistura, Soluções Aquosas, Ação dos catalizadores, Obtenção do CO2, Distinção entre ácidos e
bases.
Fornecido com manuais didáticos para professor e aluno.
O material apresenta-se em estojo de plástico reciclável de 700 x 450 x 180 mm.

Acessórios aconselhados: ME92126 Produtos Químicos
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EQUIPAMENTOS E KITS
Química

O objetivo é observar o proceso de destilação. Realizar
a montagem da imagem e colocar no erlenmeyer
água até um terço. Juntar uns cristais de
permanganato de potássio. No copo de precipitação
coloca-se água que servirá de refrigerante. Acender
o bico e observar o destilado que se recolhe no tubo
de ensaio.

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Equipamento com os componentes necessários para a realização de mais de 80 experiências sobre: Técnicas de laboratório,
Ácidos, bases e sais , Oxigénio e Óxidos, Hidrogénio, Água, Azoto e os seus compostos, Ar, Cloro e os seus compostos,
Carbono e os seus compsotos inorgânicos, Equilíbrio Químico, Processos químicos, Hidrocarbonetos, Alcóois, Aldeídos e
Hidratos de Carbono, Ácidos orgânicos e gorduras, Materiais sintéticos, Cinética química, Reações Redox, Análise Química.
Fornecido com manuais didáticos para professor e aluno.
O material apresenta-se arrumado em dois estojos de plástico reciclável de 700 x 450 x 180 mm. 

Acessórios aconselhados:

ME92127 Produtos Químicos. 
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EQUIPAMENTOS E KITS
Química

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Conjunto de Química QA-2 ME90012

A obtenção do amoníaco baseia-se na reação de
uma base (cálcio hidróxido) e de um sal (amónio
cloreto) na qual se obtém amoniaco, água e cálcio
cloreto.
Realizar a montagem que se observa na figura. O
tubo de borracha introduz-se dentro do frasco de
vidro, na posição invertida, uma vez que sendo o
amoníaco um gás mais leve que o ar, faz deslocar
o ar que está dentro do frasco. Com o papel
indicador dentro do frasco a tingir-se de azul,
verificaremos que o gás que está no interior é
amoníaco.
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Conjunto de Eletroquímica ME90002

Equipamento com os componentes necessários para a realização de 35 experiências sobre: Condução da corrente elétrica,
Processos eletrónicos, Pilhas, Processos ácido-base.
Fornecido com manuais didáticos para professor e aluno.
O material apresenta-se arrumado num estojo de plástico reciclável de 700 x 450 x 180 mm. 

Acessórios aconselhados:

ME92130 Produtos Químicos
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EQUIPAMENTOS E KITS
Química

Sabemos que as soluções dos eletrólitos conduzem
a corrente elétrica. Nelas a condução produz-se pelo
movimento dos iões atraídos pelos elétrodos de sinal
diferente.  Este processo recebe o nome de eletrólise.
O objetivo é estudar a relação que existe entre a
corrente que atravessa uma solução iónica e a
quantidade de substância que se deposita nos
elétrodos. Limpam-se os dois elétrodos com água e
acetona. Compara-se a massa dos elétrodos antes
e depois da experiência.

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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kit de síntese ME90134
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EQUIPAMENTOS E KITS
Química

1 Cristalizador vidro grosso ø150mm
3 frascos vidro branco
   com rolha 100ml
1 balão de destilação 250 ml
1 Tubo de silicone ø5x8x500mm
1 Tubo de ensaio de vidro
25x28x200mm
1 Cápsula de porcelana de fundo plano
   ø70mm 45ml
1 funil de decantação cónico 250ml
1 proveta graduada 100ml
1 copo de precipitação 250 ml,
2 Tubos de vidro dobrados
  7x70x70mm
1 Maleta e CD com manual.

COMPOSTO POR

Comprovar o comportamento dos gases quando aumenta a
temperatura a pressão constante e a volume constante.

ME90102

1 Base suporte
1 Seringa 50 ml vidro
   graduação 1ml.
5 Noz dupla
1 Pinça Hoffman fechada
1 Copo de precipitação grad.
   100 ml
1 Rolha de borracha com três furos
1 Termómetro Hg -10/+110ºc
1 Tubo vidro dobrado 7x70x70mm.
1 Tubo de ensaio vidro
   25x28x200mm.
1 Tubo silicone ø3x5x500mm.
1 Tubo silicone ø5x8x500mm.
1 Tubo vidro ø6 x 65mm
1 Tubo em u com escala
1 Vara de suporte
1 Vara de suporte roscada
1 CD com os manuais de aluno
  e professor em PDF.
1 Maleta de transporte

COMPOSTO POR

Obtenção do cloro, do ácido clorídrico, do anidrido carbónico, do oxigénio,
do azoto e do amoníaco.

Kit equação de estado e lei de
dilatação dos gases
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Propriedades da pasta de dentes

Propriedades do sabão e detergentes

Propriedades da aspirina

ME90073

Ácido Clorídrico 30ml, Glicerina 100ml, Lauril Sulfato de
Sódio 25g, Goma Arábica 25g, Carbonato de Cálco
150g, 3 exemplos de pasta de dentes, 1 caixa de 50
tiras indicadoras Universais, 1 caixa de 50 tiras
indicadoras de Flúor, 15 folhas de acetato, 45 Tubos
de ensaio de plástico, 45 pipetas graduadas de plástico.
Manual de instruções.

CONTÉM

equipamento educativo~científico
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EQUIPAMENTOS E KITS
Química

ME90074

25ml de sabão, detergente para máquina e detergente
para lavar à mão, 60 ml de óleo vegetal, 60 ml de
Cloreto de Cálcio (5%), 60 copos descartáveis de
plástico, 60 tubos de ensaio de plástico, 60 tubos
capilares, 60 pipetas graduadas de plástico e uma
caixa de 50 tiras Indicadoras Universais. Manual de
instruções.

CONTÉM

Os estudantes podem analisar a diferença entre o sabão, o detergente para
lavar à mão e o detergente para lavar à máquina. Inclui a análise do pH,
efeitos do sabão e pH na tensão superficial da água, capacidade de fazer
espuma, propriedade emulsificante e a transformação do sabão e detergente
na água dura. Kit para 15 alunos.

ME90075

5x30 ml de Ácido Clorídrico (1M), 8x30ml de
Hidróxido de Sódio (1M), 1x30ml de fenolftaleína
(1% em etanol), 1 caixa de 50 tiras indicadoras
universais, 15 pipetas graduadas de plástico, 45
copos de plástico descartáveis, 75 aspirinas
normais, 60 aspirinas com protetor, 15 aspirinas
extra fortes, 45 aspirinas revestidas. Com Manual
de instruções.

CONTÉM

Os estudantes poderão aprender sobre a evolução da aspirina,
assim como proceder à análise do funcionamento dos
diferentes tipos de aspirinas. As propriedades que analisarão
serão: Solubilidade em meios gatrointestinais, comparação
dos ingredientes ativos da aspirina normal e da extra forte
e outras diferenças entre elas. Kit para 15 alunos.

Neste kit, o estudante poderá investigar as propriedades de umas amostras de pasta de dentes,
a presença de flúor, pH, capacidade de fazer espuma e poder abrasivo. Como segunda atividade
o estudante poderá criar a sua própria pasta de dentes. Kit para 15 alunos.
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PILHA QUÍMICA CONJUNTO

ME90072

Retângular, adaptável ao Suporte de Elétrodos.
Dimensões (mm): 2 x 15 x 105.

Zinco

ME92084

ELÉTRODOS

Retângular, adaptável ao Suporte de Elétrodos.
Dimensões (mm): 2 x 15 x 105.

Cobre

ME92085

Cilíndrico. Dimensões (mm): 2ø x 130 x 80.

Cobre 2mm.

ME92090

Cilíndrico. Dimensões (mm): 6 Ø x 150.

Ferro

ME92149

Soldado a cabo de cobre forrado, com terminal
para ligação. Dimensões (mm): 205.

Nícromo

ME91060

Retângular, adaptável ao Suporte de Elétrodos.
Dimensões (mm): 2 x 15 x 105.

Chumbo

ME92086

Adaptável ao porta-elétrodos 04932. Lote de
2. Dimensões (mm): 6 ø x 200.

Grafite

MT03838

Em plástico, com ranhuras para posicionar
elétrodos retângulares ou cilíndricos e suportes
para colocar pinças.
Dimensões (mm): 55 x 60 x 130.

Suporte de elétrodos

ME91231

Com abertura de 20 mm e borne de 4 mm ø.

Pinça para elétrodo

ME93006 VERMELHA

ME93007 PRETA

Cabo de flexivel de 0,75 mm ø, revestido de
PVC, bornes macho-fêmea de contacto
integral

Cabos de ligação

ME93252 1000P

ME93251 1000V

ME93249 500P   

ME93250 500V

Tamanho: 140 x 100 cm. Com calhas e suspensores ajustáveis.
Embalagem: Tubo individual de cartão. Neste quadro mural pode-
se escrever e apagar com canetas de tinta solúvel na água ou de
tinta seca (para quadros brancos) uma vez que a sua superfície é
totalmente lavável. Informação apresentada: Na frente a tabela
periódica mostra de forma clara e didática as principais características
dos  elementos químicos segundo os seus estados (sólido, líquido,
...) e grupos (metais, semi-metais, ...) a que pertencem. Está atualizada
com os novos elementos de 113 a 118. No reverso apresenta-se a
mesma tabela anterior mas só com o símbolo do elemento químico.

Tabela periódica

ME94437

Disco de policarbonato transparente e
serigrafado. - Representa o núcleo
atómico, as camadas eletrónicas e as
partículas constituintes do átomo.

Modelo átomo de Lewis

MT00474
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Para estudo da eletrólise da
água.
Cálculos qualitativos e
quantitativos.
Completo com suporte,
pinças e elétrodos. 

Voltâmetro de hoffman

ME93080

Composta por um recipiente de vidro, um
elétrodo cilíndrico de zinco, um copo poroso e
um elétrodo cilíndrico de cobre.
- Com manual de instruções.

Pilha de Daniell

MD03788

Tina de vidro, com dois
elétrodos de 50 x 85 mm,
de cobre e zinco
respetivamente, com
suporte transparente para
os elétrodos e bornes de
4 mm de diâmetro.
- Dimensões (mm):
180 x 180 x 12
- Com manual de instruções.

Pilha Volta

MT03810

Pequena tina eletrolítica em vidro. Montada
sobre suporte de plástico com bornes de 4mm
de diâmetro. Elétrodos de carbono. Para o
estudo da eletrólise (aconselha-se o uso de
fonte de alimentação de 6V em cc). Com manual
de instruções.

Célula eletrolítica

MT04259

Fabricado em poliestireno antichoque. O corpo
divide-se em duas zonas, tulipa transparente
e base, equipada com dois bornes para ligações
de 4 mm ø. Dimensões (mm):- Altura total: 175.
- Altura útil: 80. - Diâmetro da tina: 100.

Eletrolisadores

Electrodos de níquel.

MT04071

Electrodos de platina.

MT04072

Electrodos de carbono.

MT04073

Montados em rolha de borracha.

Elétrodos para eletrolisador

MT03849 Platina

MT03850 Carbono

MT03855 Níquel

Consiste numa maqueta completa para
observar o funcionamento da pilha combustível.
- Componentes:
Módulo solar, Eletrolisador com depósito de
Oxigénio e Hidrogénio, Pilha de combustível e
hélice.
- De forma que o aluno pode observar o
processo completo.
- Especificações técnicas: Eletrolisador de 1W,
Célula de combustível de 500mW, Célula solar
de 2V/350mA, Ventilador de 10mW.
- Manual de instruções.
- Dimensões (mm): 100 x 300 x 150.

Pilha combustível júnior

ME93801

Sistema de célula de
combustível de metanol
com hélice. Funciona com
cerca de 3% de metanol
em água destilada.
Especificações: - Potência:
10 mW - Tempo médio
de realização: 3 h -
Dimensões: 140 x 100 x
40 mm - Peso: 115 g.

Pilha de metanol com hélice

ME93804

Este modelo de automóvel de hidrogênio está
equipado com uma pilha de combustível
reversível, permitindo que o automóvel produza
a sua própria voltagem. (Alimentação 1,2 A).

Automóvel com pilha de combustível

ME93800

Pilha de combustível de
Hidrogénio/Oxigénio.
- Potência: 500mW.
- Dimensões (mm): 50 x
40 x 50.

Pilha combustível

ME93803

MT03856 Cobre
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Conjunto de 92 bolas de ABS, coloridas para
representar átomos de H, C, O, N, Cl, F, Br, I, as
principais funções orgânicas e problemas de
estereoquímica.
- Escala de representação:
 - Em compacto, 1,5 cm/Å
- Em expandida, 5 cm/Å.
- Diâmetros de átomos proporcionais de 30 a
50 mm.- Ligações para representações
compactas. Ligações expandidas simples.
Ligações expandidas múltiplas. Extrator de
ligações.- Em estojo de plástico
compartimentado.
- Manual de instruções.

Coleção química orgânica
93 átomos

MT00150

Complementar e inseparável da coleção
ORGÂNICA, adiciona os elementos necessário
para a formulação de moléculas de inorgânica
I, S, P, Metal.
- Composta por 55 átomos e ligações suficientes
- Em estojo de plástico compartimentado.
- Manual de instruções.

Coleção química inorgânica
51 átomos

MT00151

Para a representação do H2, O2, H2O,CO2.
- Manual de instruções.
 

Coleção modelos compactos
30 átomos

MT92030

Para representar orbitais enlaçantes e anti-
enlaçantes, em modelos moleculares.

Coleção modelos orbitais
63 átomos

MT00360
Material em plástico maciço. Para a montagem
dos 14 tipos de orbitais atómicas mostradas
na imagem. Orbitais 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, 3dz2,
3dxy, 3dyz, 3dxz, 3d(x2-y2), sp, sp2, sp3 e um
estado prévio à hibridação da orbital 2s com
os três 2p. A altura dos modelos com a base
incluída, está entre 50 e 90mm. Fornecido com
manual de instruções e estojo.

Modelos orbitais

ME94345

Conjunto de 19 átomos (entre 17 e 23 mm)  e
24 ligações. 10 Hidrogénios, 4 Carbonos, 2
Oxigénios, 1 Azoto, 2 Halógenos. Ligações de
tamanho médio, 20 e grandes e flexíveis, 4.
Com manual de instruções.

Molymod® Modelos moleculares
 orgânica para estudante

ME94346

Caixa com seis modelos em sacos e com
instruções.

Kit Molymod® Modelos moleculares
orgânica para estudante

ME94347

111 átomos, entre 17 e 23mm.
40 Hidrogénios (l), 38 Carbonos (ll, lll, IV, V), 12
Oxigénios (II), 4 Azotos (IV), 2 Enxofre (ll, IV), 4
Fósforos (IV), 8 Halógenos (l), 3 Metal (I, ll), 18
orbitais (pás) 2D (6 rosas, 6 roxos, 6 beige)
Ligações: 55 médias, 25 grandes flexíveis e 60
curtas. Com caixa de plástico e manual de
instruções.

Modelos moleculares
química orgânica

ME94348

106 átomos, entre 17 e 23 mm.
14 Hidrogénios (l, ll), 20 Carbonos (IV, V), 22
Oxigénios (II, lV), 10 Azotos (III, lV), 13 Enxofres
(ll, IV, VI), 7 Fósforos (lll , IV, V,), 8 Halógenos (l),
14 Metais (I, ll, lll, lV, Vl), 18 orbitais 2D (pás) (6
rosas, 6 roxas, 6 beige) Ligações: 38 médias
cinzentas, 12 médias púrpuras, 36 grandes
flexíveis. Com caixa de plástico e com manual

Modelos moleculares química
orgânica /inorgânica

ME94349
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Quatro caixas compartimentadas com um total de 148 átomos para
o estudo da estereoquímica.

Coleção orgânica de estereoquímica

ME94350

Duas caixas com um total de 257 átomos. 100 Átomos de hidrogénio
(com ligação), 10 Hidrogénios (ll), 68 Carbonos (ll, lll, IV), 40 Oxigénios (l,
II), 34 Azotos (ll,III, lV), 2 Enxofres (ll), 6 Fósforos (IV), 2 Metais (IV, Vl),
Ligações: 150 ligações transparentes e 10 Vlink

Modelos moleculares bioquímica

ME94351

Conjunto grande de átomos para construir composições muito variadas.
- Com manual de instruções.

Coleção estruturas 515 átomos

MD45041

Conjunto grande para a representação
de química orgânica, inorgânica, redes
cristalinas, proteínas e estruturas
terciárias.

Coleção estruturas 1000 átomos

MD45042

De 110 x 110 x 110 mm.
- Com manual de instruções.

Rede de cloreto de sódio

MT00134

De 140 x 160 x 140 mm.
- Com manual de instruções.

Rede de carbono diamante

MT00133

De 140 x 160 x 120 mm.
- Com manual de instruções.

Rede de carbono grafite

MT00490

Permite a construção de quatro moléculas de Glúcidos. Contém: 24
átomos de Carbono, 24 átomos de Oxigénio, 48 átomos de Hidrogénio
e 100 ligações.

Modelos de glúcidos

MT45030

Permite a representação de 20 aminoácidos essenciais. 30 carbonos,
12 azotos, 12 oxigénios, 40 hidrogénios, 2 enxofres e 60 uniões.

Modelos de aminoácidos

MT45031

Permite a construção dos modelos moleculares de ADN e ARN e as
bases nitrogenadas Adenina, Citosina, Tinina, Guanina e Uracilo.

Modelos de ácidos nucleicos

MT45032
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Conjunto de Biologia BA-1 ME90021

Conjunto que inclui todo o material necessário para realizar um conjunto de 20 experiências adaptadas ao terceiro ciclo do
Ensino Básico. Sobre os seguintes temas: Observações microscópicas relativas a vegetais e animais, comprovação da perda
de rigidez dos ossos privados de sais minerais, identificar na dissecção de um vertebrado os diferentes órgãos, obtenção
de clorofila, germinação de sementes, comprovar a ação dos fermentos digestivos sobre os alimentos, reconhecimento de
princípios imediatos, a condução através do caule e ação purificadora das plantas verdes. Inclui manual de aluno e professor.
Maleta de alta qualidade, resistente e compartimentada para facilitar a arrumação e ordenação de todas as peças.
Dimensões (mm): 700 x 450 x 180. Acessórios aconselhados e não incluídos: 92478 Produtos Químicos Biologia BA-1.
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Objetivo: Obter uma solução de clorofila, e separar os componentes da
solução de clorofila. Com esta experiência conseguem-se não só os
objetivos práticos que se descrivem mais acima, mas também se iniciam
os alunos nas técnicas básicas de extração que poderão reproduzir com
mais materiais dos mencionados no manual.

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Equipamento avançado para a realização de experiências de Biologia, com os elementos necessários para o estudo de:
Reconhecimento e avaliação dos diferentes componentes da matéria. Reconhecimento químico dos diferentes líquidos
orgânicos. Extracção e reconhecimento de pigmentos vegetais. Reconhecimento do intercâmbio de gases nos processos
respiratórios e fotossíntese. Fenómenos de osmose e diálise. Estudo de diferentes processos de fermentação. Realização e
observação ao microscópio de preparações microscópicas. Observação de diferentes organismos com lupa binocular. Realização
de dissecções de animais tipo. Recolha, classificação, conservação e realização de coleções de animais, vegetais, minerais,
rochas e vegetais. Mais de 85 experiências conduzidas por Fichas de trabalho. Apresentado em 2 maletas de plástico reciclável
com divisões. Dimensões (mm): 700 x 450 x 180.

Acessórios aconselhados e não incluídos: 92403 Produtos Químicos Biologia BA-2.
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EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Conjunto de Biologia BA-2 ME90033

Objetivo: Técnicas de montagem de preparações
microscópicas biológicas. Com esta

experiência pretende-se
conseguir que os alunos
distingam entre montagens

não definitivas e
definitivas, que
aprendam a realizá-
las e, no caso das
preparações não
definitivas, a
desmontá-las.

Observação dos cloroplastos na Elodea e de
cromoplastos no tomate. Estudo anatómico de
um invertebrado: o mexilhão. Estudo anatómico
de um vertebrado: o peixe. Disseção e
observação do coração de um mamífero.
Observação e estudo das sementes.

1 94137 Cabo de bisturi nº 4.
3 94138 Lâminas de bisturi nº 20.
1 94143 Lanceta com cabo.
1 94140 Tesoura direita de pontas finas, 110 mm.
1 94141 Pinça direita de pontas planas, 140 mm.
1 251161  Pinça direita de pontas dentadas,
   140 mm.
2 91037 Alfinetes de cabeça colorida (5).
1 92431 Estojo de disseção.
1 93611 Tina de disseção.
3 92484 Placas de porexpan.
50 91169 Papel secante, folhas 50x35 cm.
1 91168 Dossier com experiências para
   professor e aluno.

Equipamento especialmente desenhado para que os alunos realizem práticas de disseção.

Conjunto de disseção I ME90035

COMPOSTO POR

OBJETIVOS
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Kit desenhado para que os alunos tenham um primeiro contacto com a realização de preparações microscópicas assim como com o uso
do microscópio .

Kit de preparações microscópicas ME90113

Técnicas de montagem de preparações biológicas. Células da
epiderme da cebola. Os cloroplastos.

1 Tina de montagem de plástico
   40 x 80 x 80mm.
1 Lamelas 22 x 22mm, 100 unid.
1 Agulha com cabo em aço 3 x 7 x 140mm.
1 Papel de filtro 320 x 420mm, 5 unid..
1 Tina redonda de montagem de plástico
   20 x 46mm.
1 Lâminas 76 x 26mm, 100 unid..
1 Suporte para coloração 6 x 50 x 135mm.
1 Conta-gotas de vidro 7 x 180 mm
   com tetina.
1 Viveiro de plástico com tampa perfurada
70 x 120 x 120mm.
1 CD com Manual em PDF
1 Mala de transporte.

COMPOSTO POR

Kit desenhado para que os alunos reconheçam e identifiquem os
diferentes tecidos vegetais.

Kit de preparações microscópicas vegetais ME90115

Monocotiledóneas: secção transversal de raiz.

Monocotiledóneas: secção transversal de caule.

Monocotiledóneas: secção transversal de folha.

Dicotiledóneas: secção transversal de raiz.

Dicotiledóneas: secção transversal de caule.

Dicotiledóneas: secção transversal de folha.

Epiderme da folha de lírio.

Tecido de condução: vasos liberianos.

Tecido de sustentação: colênquima.

1 Tina de plástico de montagem.
1 Lamelas 22 x 22mm, 100 unid..
1 Micrótomo de mão.
1 Pincel nº5 com cabo de madeira.
1 Tina redonda de montagem em plástico
   20 x 46mm.
1 Tina redonda de coloração em vidro
   40 x 30 x 20mm.
1 Lâminas 76x26mm, 100 unid..
1 Barras em poliestireno para cortes 10 unid..
1 Estojo de dissecção: 25 alfinetes histológicos,
1 agulha com cabo, 1 lâmina para bisturi nº
20, cabo de bisturi nº 4, 1 pinça de dissecção
de pontas curvas, 1 pinça de dissecção de
pontas direita, 1 tesoura de dissecção de
pontas finas, 1 tesoura de dissecção de pontas
redondas.
1 mala.
1 CD com o manual em PDF.

COMPOSTO POR

1 Glicerina, 250 ml. 1 Verde brilhante 5%, 100ml.
1 Xileno, 1000 ml. 1 Bálsamo Canadá, 25 ml.

Reagentes necessários para ME90113

ME90200

1 Glicerina, 250 ml. 1 Carmin alumínio 25 g.
1 Bálsamo de Canadá 25 ml. 1 Verde brilhante 5% 100 ml.

Reagentes necessários para ME90115

ME90158
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Suporte metálico de 12 tubos de 16 e 25 mm.
Tubos de ensaio de vidro 25x28x200mm.
Tubo de vidro 6x250mm.
Aquário 1,5 l.
Lamelas 22x22mm
Lâminas 1 concavidade 50 unid.
Agulha com cabo aço 8x140mm.
Tina de plástico
Pinça de disseção grossa inox 120mm.
Colher espátula aço
Conta-gotas de vidro 7x180 mm, com tetina
Pinça de madeira 20x23x170mm
Proveta graduada PP 100ml
Rede difusora 15x15cm
Termómetro -10 +110ºC
Tripé para bico 220mm
Tubo de ensaio 20 ml (10 Unid.)
Copo de precipitação f/b 100ml
1 CD com o manual em formato PDF.
1 Mala transparente.

Microscópio não incluido.

COMPOSTO POR

ME90140

1 Suporte metálico para 12 tubos
   de 16 e 25 mm.
1 Bico de gás com botija descartável.
4 Tubos de ensaio de vidro de
   25 x 28 x 200 mm.
1 Tubo de vidro de 6 x 250 mm.
3 Aquários de 1,5 litros.
1 Germinador de 160 x 90 x 25 mm.
10 Tubos de ensaio de 16 x 160 mm.
1 Base suporte 30 x 140 x 210mm.
1 Vara de suporte com rosca 12x600mm.
1 Pinça de bureta.
1 Rolha de borracha com dois furos
   24 x 30 x 34mm.
1 Tubo de vidro dobrado 7 x 70 x 175mm.
3 Funis de vidro liso ø75mm.
1 Caixa de plástico para preparações
   30 x 83 x 122mm.
1 Lamela 22 x 22mm.
1 CD com o manual em formato PDF.
1 Mala.

COMPOSTO POR

Desenvolvimento larvar nos crustáceos. Intercâmbio gasoso nos
processos respiratórios. Rigidez nos ossos. Efeito da saliva.

Kit de fisiologia das plantas

Kit destinado a que os alunos conheçam alguns dos processos
fisiológicos que ocorrem nos animais.

Kit desenvolvido para que os alunos se iniciem na compreensão dos
processos fisiológicos básicos das plantas.

Intercâmbio gasoso nos fenómenos respiratórios. A luz influi na
transpiração das plantas. Influência da concentração de CO2 na
fotosíntese. Fotosíntese: libertação de oxigénio.
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Kit desenhado para que os alunos observem os fenómenos de divisão e reprodução celular.

Kit de mitose e meiose ME90114

Cariocinese nas células apicais de raiz. Meiose em gafanhoto.

1 Agulha com cabo em aço.
1 Caixa de Petri de vidro ø 80mm.
1 Lamelas 22 x 22mm, 100 unid..
1 Lâminas 76x26mm, 100 unid..
1 Pinça de dissecção direita.
1 Vidro de relógio ø 50mm.
1 Conta-gotas de vidro 7x180 mm com tetina.
1 Copo de precipitação 250 ml.
1 Tesoura de dissecção de pontas finas
   em aço inox 110mm.
1 Papel de filtro 320 x 420mm, 5 unid..
1 Mala.
1 CD com o manual em PDF.

COMPOSTO POR

Com material suficiente para a realização de 200 determinações.

Kit de determinação do grupo sanguíneo ME90119

1 Soro Anti A, 10 ml.
1 Soro Anti B, 10 ml.
1 Soro Anti AB, 10 ml.
1 Soro Anti D, 10 ml.
Lâminas de 76 x 26 mm, 200 unid.
Lancetas estéreis, 200 unid.
Manual de experiências
Estojo de plástico.

COMPOSTO POR

1 Orceína A 250 ml.
1 Orceína B 250 ml.

Reagentes necessários
para ME90114

ME90202

Kit Simulador de determinação de grupos sanguíneos ME93472

Este conjunto para a determinação do grupo
sanguíneo contém todo o material escrito, os
produtos químicos e equipamentos
necessários para completar a experiência.
Utiliza sangue e soros artificiais.
Determina os grupos A, B, O e AB e o factor
Rh. Responde a considerações genéticas
sobre a paternidade. Determina a
compatibilidade entre dadores de sangue

COMPOSTO POR
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1 Alfinete entomológico aço 0,40 x 38mm
   nº 1 50 unid.
1 Caixa de petri de vidro 80 mm.
1 Suporte de observação de insetos.
1 Estojo de dissecção completo BA-2.
1 Lupa de mão 3,5 x 50 mm.
1 Papel filtro 20 x 420mm. 5 unid.
1 Lâmina 76 x 26mm 50 unid.
1 Aquário 1,5 l.
1 Germinador 160 x 90 x 25 mm.
1 Câmara de narcose 100x60mm.
1 Tampa de vidro para câmara de narcose
110x110mm.
1 Lamela 22x22mm.
1 Tina de montagem plástico 20x46mm.
1 Micrótomo metálico manual 30x78x105mm.
1 Navalha histológica inox 15 cm.
10 Barra de poliestireno para cortes.
1 Espalhador
1 CD com o manual em formato PDF.
1 Mala transparente.

COMPOSTO POR

ME90143

1 Suporte metálico de 12 tubos
   de 16 e 25 mm.
1 Proveta graduada 10ml.
2 Tubos de ensaio vidro 25x28x200mm.
2 Rolhas de borracha 30x22x35mm.
1 Copo de precipitação f/b 100 ml.
1 Conjunto de 5 tipos de sementes.
1 Papel de filtro 320x420mm. 5 unid.
1 Caixa de petri de vidro 80mm.
1 Fita adesiva transparente 12mmx33m.
1 Envelope de etiqueta autoadesiva 22x32.
1 Plasticina 50 g cor vermelha.
1 Rolo de papel de alumínio, 3 m.
1 Aquário de 1,5litros.
1 Germinador 160x90x25mm.
1 Papel milimétrico Din A4 5 unid.
1 CD com o manual em formato PDF
1 Mala transparente

COMPOSTO POR

Kit de germinação da semente

Com este kit os alunos irão conhecer a morfologia das plantas, com os principais órgãos.

Este propõe o estudo da germinação das sementes e dos fatores que têm influência no fenómeno.

LACTOFENOL 100ml

Reagente necessário para ME90142

PQ0246

A semente.
A flor.
A raiz.

Os fentos.
Os musgos.
Os líquenes.
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Este kit permite comprovar experimentalmente a diálise e a osmose através de uma membrana semipermeável artificial.

Kit de osmose e diálise ME90130

1 Cápsula manométrica 25 x 60 mm;
1 Espátula colher inox c: 150 mm;
1 Conta-gotas com tetina 7 x 150 mm;
1 Frasco boca estreita branco 250 ml;
1 suporte metálico para 12 tubos;
1 Membrana semipermeável;
1 rolha de borracha furada 24 x 30 x 34 mm;
1 Triplo decímetro 0,5 mm dupla
   escala cm e mm;
4 Tubos de ensaio borosilicato 16 x 160 mm;
2 Copos de precipitação forma baixa 250 ml;
1 CD com o manual em formato PDF;
1 Mala de arrumação do material.

COMPOSTO POR

1 Sódio cloreto, 500 g. 1 Glucose - D(+), 500 g.
1 Prata nitrato, 20 g. 1 Reagente Benedict qualitativo, 500 ml.

Reagentes necessários para ME90130

ME90203

1 Ácido clorídrico 25%, 100 ml. 1 Amido solúvel, 100 g. 1 Hidrogénio peróxido 33%, 500ml.
1 Líquido de Lugol, 100 ml. 1 Sódio hidróxido lentilhas, 500 g. 1 Sódio hipoclorito solução 5% p/v, 1000 ml.

Reagentes necessários para ME90129

ME90204

ME90129

1 Caixa de Petri de vidro ø 80 mm;
1 Espátula colher, inox c: 150 mm;
5 Conta-gotas com tetina 7x 150 mm.
1 funil haste curta 75 mm;
1 suporte metálico para 12 tubos;
1 erlenmeyer 250 ml;
1 almofariz de vidro com pilão 100 mm;
1 Navalha histológica inox 15 cm;
1 Pinça de disseção direita 11cm;
1 Pinça de madeira para tubos de ensaio;
1 Termómetro Hg -10/+100ºC, vareta;
10 Tubos de ensaio de borosilicato
   16 x 160 mm;
5 Tubos de ensaio de vidro 25 x 28 x 200 mm;
2 copos de precipitação forma baixa 250 ml;
1 copo de precipitação forma baixa 600 ml;
1 CD com o manual de experiências
   em formato PDF;
1 Mala de arrumação do material

COMPOSTO POR

Kit de atividade enzimática

Este kit permite comprovar a existência das enzimas, a sua atividade e os fatores que a influenciam.

Enzimas: Amilase. Factores que influem na atividade enzimática.
Ptilina. Enzimas: Catalase.
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De plástico, contendo: 25 alfinetes histológicos,
1 agulha com cabo, 1 lâmina para bisturi nº 20,
1 cabo de bisturi nº 4, 1 pinça de disseção de
pontas curvas, 1 pinça de disseção de pontas
direitas, 1 tesoura de disseção de pontas finas,
1 tesoura de disseção de pontas redondas

Estojo de disseção BA-1

ME90037

De plástico, contendo: 25 alfinetes histológicos,
2 agulhas com cabo, 1 lâmina para bisturi nº
20, 1 lanceta com cabo, 1 cabo de bisturi nº 4,
1 navalha histológica, 1 pinça de disseção de
pontas curvas, 1 pinça de disseção de pontas
direitas, 1 sonda canelada, 1 tesoura de disseção
de pontas finas, 1 tesoura de disseção de pontas
redondas.

Estojo de disseção BA-2

ME90038

Em plástico. Dimensões (mm): 50 x 200 x 300

Tina de disseção

ME93611

Metálica, revestida de parafina tingida de verde.
Dimensões (mm): 15 x 160 x 260

Placa de disseção

ME92423

De porexpan.
Dimensões (mm): 15 x 160 x 260.

Placa de disseção

ME91208

Agulha de disseção

MT00645 Ponta em lanceta, de 145 mm.

MT00651 Ponta direita, de 145 mm.   

MT05673 Ponta direita, de 125 mm.    

MT00646 Ponta curva, de 130 mm  

ME94135 Ponta direita, cabo madeira 145 mm.

Em aço de 0,6 Ø, 50 unidades em estojo.

Alfinete histológico

ME91002

Inoxidável com lâmina de 50 mm.

Bisturi

MT00644

MT00670

Em aço inoxidável.

Lâmina para bisturi nº23

MT00896

Em aço inoxidável.

Cabo de bisturi nº 4

MT00895

Pinças de disseção finas

MT00650 Pontas finas de 80 mm.

MT00652 Pontas finas de 110 mm.

MT00649 Pontas finas de 130 mm.

MT00638 Pontas finas curvas de 120 mm.

MT00658 Pontas finas estriadas de 125 mm.

Pinças de disseção grossas

MT00648 Pontas grossas, de 130 mm.

MT04184 Pontas grossas, de 150 mm.

MT00647 Pontas com dentes 1:2, de 140 mm.

De 10 x 205 mm.

Pinças grossas

ME94213
Del nº 5. 110 mm.

Pinça tipo «Dumont»

MT00640

Inoxidável com lâmina de 40 mm.
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Inoxidável de 14 cm.

Sonda acanalada

MT00642

Tesouras de disseção

MT00653 Pontas finas de 110 mm.

ME94604 Pontas finas de 125 mm.

MT00654 PPontas aguda/romba 125 mm.

MT00656 De qualidade superior.
Pontas aguda/romba
de 140 mm.

Estéreis, descartáveis. Inoxidáveis.
Caixa de 200 unidades.

Lancetas

253299

Em plástico, com
ressalto para lâminas.
Dimensões (mm):
40 x 80 x 80

Tina de montajem

ME92417

Em plástico. Dimensões
(mm): 20 x 46.

Tina redonda de montajem

ME92410

Em vidro.
Para 10 lâminas

Tina de coloração

ME94934

Em vidro. Dimensões (mm): 35 ø x 20.

Tina redonda de coloração

ME94109

Metálico, com platina de vidro, parafuso
micrométrico com precisão de avanço de 5
mícron, suporte de amostras até 15 mm ø.
Dimensões (mm): 30 ø x 78 ø x 105.

Micrótomo de precição

ME91170

Modelo com a platina niquelada.
Para a realização de cortes
histológicos finos.

Micrótomo de Ranvier

MT00619

10 Barras de poliestireno
de baixa densidade.

Barras para cortes

ME91230

De 76 x 26 mm. 100 unidades.

Lâminas

ME93284

De 76 x 26 mm, com 1 concavidade.

Lâminas com concavidades

ME93176

De 15 cm de comprimento. Cabo de plástico e
lâmina de aço inoxidável.

Navalha histológica

ME93176

420 Etiquetas de 16 x 22 mm.

Etiquetas auto adesivas

ME93364

Em vidro, com tampa
e vareta, de 30 ml
de capacidade.
Dimensões (mm):
38 ø x 75

Frasco para bálsamo

ME94161

Fabricado em alumínio. Para adaptar à tina de
montagem. Dimensões (mm): 6 x 50 x 135

Suporte para coloração

ME92485

Lamelas

PVP. 1,60¤ME94326

PVP. 1,66¤MT03438

De 22 x 22 mm. 100 unidades.

De 20 x 20 mm. 100 unidades.

Comprimento: 70 mm
aproximadamente.

Medula de
sabugueiro

MT06754
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Caixa para preparações
microscópicas

Caixas ranhuradas para lâminas de 76x26mm.
Muito robustas. Em madeira con dobradiças e
fechos de metal. Para 50 lâminas. Dimensões
245x100x35mm.

MT05680

Permite representar as diferentes fases da
mitose e da meiose.
Composição: - 3 Placas magnéticas cunhadas
e serigrafadas: - 1 Placa com os cromossomas
paternos. - 1 Placa com os cromossomas
maternos. - 1 Placa com as membranas
celulares.

Conjunto mitose meiose

MT13123

Montado sobre pés de grande estabilidade,
para a realização de experiências de genética.

Painel metálico

MT02257

Modelo cromossómico para a representação do
cariótipo humano. Os cromossomas estão
ampliados cerca de 4400 vezes e está respeitada
a posição do centrómero. Cada cromossoma
adapta-se sobre o suporte.  Composição: 3 lotes
paternos (azul) com dois cromatídio (+1
cromossoma 21 + 1 translocação) e com um
cromatídio. 3 lotes maternos (verme ho) com dois
cromatídios (+ 1 cromossoma 21 + 1 translocação)
e com um cromatídio; um suporte transparente
para colocar os cromossomas; uma caixa de
arrumação dos cromossomas. Exemplos de
utilização: classificar os cromossomas de um
cariótipo, representar a fecundação, realizar
cariótipos de anomalías cromossómicas (trissomia
2 clássica ou com translocação, síndroma de
Klinefelter, Turner) e representar a mitose. Inclui
manual de instruções.

Cromossomas Didac

MT13126

Permite estudar de forma clara, o ADN, as suas
bases e o seu emparelhamento, a sua estrutura
em dupla hélice e a sua complementariedade,
a replicação, transcrição e síntese do ARN
mensageiro, etc. Características: Fabricado em
plástico de grande elasticidade.

Estudo do código genético

MT15799

Modelo de ADN. Composto por 22 bases
nitrogenadas  (11 de Tiamina laranjas, 11 de
Adenina azuis, 11 de Guanina verdes, 11 de
Citosina amarelas). 2 Tipos de Polinucleótidos
(44 desoxirribose vermelhas e 44 fosfatos roxos).
Uma base suporte. 22 espaçadores e uma
tampa. Com Manual de instruções.

Modelo de ADN

MT15802

Modelo esquemático da dupla hélice de ADN.
Em plástico transparente. Altura: 51 cm.
Fornecido montado.

Modelo esquemático de ADN

MT15810

Conjunto de elementos magnéticos destinados
a explicar a hidrólise e a síntese dos glícidos,
lípidos e prótidos. As formas e cores distinguem
as diferentes famílias moleculares. Pode ser
utilizado tanto horizontalmente como
verticalmente sobre um painel metálico.
Composição: - Conjunto de ímanes auto-adesivos.
- 5 Moléculas de glicerol. - 9 Moléculas de ácidos
gordos. - 10 Moléculas de oses. - 20 Moléculas
de aminoácidos repartidos em 4 grandes
categorias: aminoácidos com polaridade positiva
- aminoácidos com polaridade negativa -
aminoácidos não carregados – aminoácidos não
polares.

Inmuno-processos

MT15817
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Monohibridismo F2 (cor do corpo). 6
preparações de 76 x 26 mm com 12 drosophilas.

Monohibridismo F2

MT15850

Dihibridismo F2 (cor do corpo e forma das asas).
6 preparações de 76 x 26 mm com 16
drosophilas.

Dihibridismo F2

MT15852

Hereditariedade ligada ao sexo F1 (cor dos
olhos). 6 preparações de 76 x 26 mm com 12
drosophilas.

Hereditariedade ligada ao sexo F1

MT15853

Hereditariedade ligada ao sexo F2 (cor dos
olhos). 6 preparações de 76 x 26 mm com 12
drosophilas.

Hereditariedade ligada ao sexo F2

MT15853

Estudo em 3D de algumas das mais importantes
moléculas. Fabricado em plástico seguindo um
código de cores, permite classificar para simular
a estrutura de proteínas, gorduras e hidratos
de carbono. Os estudantes poderão construir
estruturas em 3D de aminoácidos, ácidos
gordos e monosacáridos. Poderão unir os
aminoácidos para formar moléculas de proteínas
e ilustrar a sua estrutura primária, secundária
e terciária. Poderão igualmente unir ácidos
gordos para representar gorduras e
monosacáridos para modelar hidratos de
carbono. Inclui guias que reveem a estrutura e
a função de cada uma destas moléculas e a
sua importância. Reutilizável. Para 40 estudantes.

Modelos de proteínas, gorduras e hidratos de carbono

MT15009

Cabo metálico com aperto e zona isolante.
Dimensões (mm): 0,1 x 200.

Ansas com cabo

Explora um micromundo à tua volta. Recolhe
vários tipos de microrganismos - incluindo
bactérias, fungos e protistas – da água, ar, óleo,
inclusivamente da comida, usando um meio de
cultura pronto a usar. O gel formulado
especialmente, que não necessita de autoclave
nem equipamento especial, torna fácil para os
alunos preparar experiências que explorem o
mundo invisível que há ao seu redor, recolhendo
e identificando uma ampla variedade de
micróbios. A investigação inclui também uma
chave dicotómica de determinação de bactérias
e protistas e bolores; um meio de cultura seco
especialmente formulado permite explorar a
diversidade dos organismos; o manual
apresenta as melhores técnicas de visualização.
Os estudantes poderão: cultivar bactérias,
fungos e protistas recolhidos em vários
microhabitats; preparar montagens húmidas

Descobrindo os microrganismos

ME93466

Explora o mundo microscópico das bactérias.
Recria uma experiência clássica de Anton van
Leeuwenhoek, o famoso holandês que
descobriu os protozoários. Convide os seus
alunos a preparar diversas infusões, usando
grãos de pimenta, feno e feijões, cultivando
diversas espécies microbiológicas. Os alunos
poderão estudar e identificar vários tipos de
bactérias estendendo-as num esfregaço e
colorindo-as para observar os resultados ao
microscópio e assim calcular a diversidade que
há em cada micro comunidade.

Examinando as bactérias de uma infusão

ME93467

Para
inseminações.
Fio de cromo -
níquel direito,
48 mm de
comprimento.

Agulha de inseminação direita

MT13152

de micróbios e realizar preparações
microscópicas; observar e identificar micróbios;
investigar microrganismos…

ME91227 Nícromo

ME92452 Platina
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30 Placas de 90 mm Ø, com meio de cultura
para contagem bacteriana.

Placas contacto flora total

PQ0987

Os alunos cultivarão bactérias, leveduras e
bolores com este simples kit. Além disso, poderão
estudar algas e protozoários da água estancada
que recolherem. O kit contém placas de petri
estéreis para o seu crescimento, meio de cultura
e culturas mistas de bactérias, leveduras e
bolores. Inclui-se material para a sua posterior
análise e comparação dos resultados obtidos
por cada aluno. Inclui material necessário para
o trabalho individual de 30 alunos.

Kit para a introdução à microbiologia

ME93487

Cotonetes para a recolha de amostras. Cabo
de madeira, embalagem unitária. Vendem-se
em conjuntos de 20 unidades.

Cotonetes estéreis

MT00029

Modelo de respiração pulmonar

MT13627

Modelo de respiração
pulmonar aluno

MT13578

Maqueta de plástico do coração em 3-D com
câmaras transparentes.

Modelo funcional do coração

ME92512

Um modelo de demonstração fácil e de
resultados rápidos. Utiliza qualquer planta para
estudar a variação da transpiração sob diferentes
condições de temperatura, humidade, luz e
oxigenação. Inclui guias para alunos e  professor,
que oferecem uma abordagem às raízes,
sementes, estruturas e funções das plantas,
assim como da sua adaptação aos diferentes
ambientes e                condições.

Potómetro de Coutable

ME93488

Uma unidade compacta para comparar as taxas
de absorção ou desprendimento de gases por
microrganismos durante a respiração. O
aparelho consiste em dois tubos de vidro com
rolhas de borracha ligados a um manómetro
graduado mediante chaves de três vias. Um
dos tubos contém os microrganismos e conta
com uma seringa para alterar o nível de líquido
no manómetro durante a configuração da
experiência. O outro tubo actua como um
regulador barométrico. O C02 emitido pelo
organismo durante a respiração é absorvido
pelo hidróxido de potássio presente no outro
tubo e implica uma modificação no nível do
líquido no tubo do manómetro.

Respirómetro

ME93474

Conjunto de 6 caixas de
plástico transparente com
fundo graduado. Tampa
com lupa e orifícios como
respiradouros para
pequenos insetos.

Caixa lupa para
observação de insetos

251154
Em musselina, cónica, de 300 ø x 320 mm, para
adaptar ao Aro para redes.

Rede para captura de insetos

ME92433

Rede para capturas aquáticas

ME92434
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Metálico, com rosca para adaptar ao Aro para
Redes. Dimensões (mm): 15 ø x 700.

Cabo para aro

ME92424

Em musselina, montada em aro de 160 ø,
equipada com copo, para recolha de amostras,
com corda para lançar.
Dimensões (mm): 160 ø x 380.

Rede para captura de plâncton

ME91183

Em arame de aço, rebatível 300 mm Ø, com
parafuso M10, para adaptar ao cabo.

Aro para redes

ME92432

Bolsas para amostras 160x250. Em polietileno,
com faixa para identificação.

Bolsas para recolha
de amostras

ME94155

Fabricada em plástico.

Pipeta para capturas acuáticas

ME91218

Em plástico transparente com corpo central.
Dimensões (mm): 10 ø x 20 ø x 250.

Pipeta para plâncton e larvas

ME92416

Em borracha Verde, ótica multitratada. Ajuste
interpupilar, bolsa e correia e instruções em 8
idiomas. Ampliação 10x. Diâmetro da objetiva
25mm. Campo visual 80 metros.

Binóculos de 10x25

ME94005

Frasco de material
plástico
transparente de 60
ml de capacidade
equipado com 2
tubos de polietileno
transparente, um
deles protegido
para que os insetos
não possam
atravessá-lo.

Aspirador de insectos

MT15129

Instrumento compacto para
medições em sólidos. Medidor
analógico.  pH : 3,5 a 8, Humidade
: 1 a 10, Fluxo de luz : de 0 a 2 000
Lux - Dimensão (com sonda): 300
x 55 x 40 mm - Massa : 64 g.

Luxómetro,
humidimetro,
medidor de pH

MT15250

Aquário de 60 l, com fluorescente, termo-
aquecedor, termómetro, acondicionador para
a água e madurador, filtro de placa que cobre
completamente o fundo.

Aquário de vidro de 60 l

250523

Dimensões: 200 x 140 x 140 mm - Volume
2,6 l - Com pega de transporte.

Terrário

253743

De 470 x 380 x 250 mm, fabricado em plástico.
Com tampa furada e abertura

Terrario com decoração

253958

Para a recolha da micro fauna do solo.
Composição: - Tina de recolha de 175 mm de
diâmetro superior, 150 mm de diâmetro inferior
e 100 mm de altura. – Peneiro de aço
galvanizado de 150 mm de diâmetro. (Constitui
o fundo da tina anterior). – Funil negro unido à
tina. - Câmara de
recolha de 95 mm de
diâmetro superior e 105
mm de diâmetro
inferior. Fabricado em
poliestireno de cor
negra. Com manual de
instruções. Necessária
uma lâmpada tipo
candeeiro (não incluída).

Aparelho de Berlèsse

MT15131

Capa de plástico. Inclui lápis.
Dimensões (cm): 15 x 11

Caderno de campo

ME92421
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Utilizada como recinto de cultivo, permite
observar o desenvolvimento das sementes e
o crescimento das raízes. Também pode utilizar-
se para a criação de insetos e minhocas,
observando através das suas paredes e assim
compreender melhor a forma como vivem.
Composição: recinto de madeira de 400 x 310
x 80 mm; 2 placas de vidro; 2 placas negras; 1
tampa; 2 orifícios de ventilação nos dois lados.
Com manual de instruções.

Recinto de criação e cultivo

ME15719

Bandejas de alvéolos perfurados, de cor negra,
flexíveis e reutilizáveis, especiais para conseguir
o seu próprio viveiro de plantas a partir das
sementes. Apresentação: 40 cavidades.

Bandeja sementeira 40 alvéolos

255761

Estufa de medidas 380 x 240 x 190 mm. Com
tampa transparente com dois orifícios com
abertura regulável para o controlo da humidade
e temperatura.

Estufa

MT14957

Conjunto de 10 lupas de plástico, ampliações:
3x e 5x. Dimensões: 11 x 5 cm Ø.

Lupas de plástico

MT28304

Caixa de plástico
resistente. Tampa com
rosca. 100 ml. Lote de 10
unidades.

Caixas de recolha

MT01637

Fabricada em policarbonato, autoclavável e
estanque. Dimensões da caixa: 60 mm Ø.
Concavidade da tampa: 12 mm.

Caixas de observação

MT08652

Duas placas de madeira com folhas de cartão
intercaladas. Dimensões totais: 280 x 210 x 60
mm. Com 4 parafusos de aperto.

Prensa para
plantas em madeira

MT15190

Metálica. Dimensões (cm): 46 x 23,5 x 4.

Prensa para plantas

ME92425

Caderno com 39 folhas de papel de embrulho.
Formato: 26 x 17 cm.

Herbário

ME94541

Alfinetes entomológicos

ME91174 Nº 0 (50) Em aço de 0,35 ø x 38, em caixa.

ME91175 Nº 1 (50) Em aço de 0,40 ø x 38, em caixa.

ME91176 Nº 2 (50) Em aço de 0,45 ø x 38, em caixa.

ME91177 Nº 3 (50) Em aço de 0,50 ø x 38, em caixa.

Em plástico, com tampa perfurada, contendo
triângulos para arquivar borboletas. Dimensões
(mm): 36 x 120 x 120.

Caixa para borboletas

ME91173

Em vidro de 110 x 110 mm.

Tampa para câmara de narcose

ME94160

Em vidro termo-resistente.
Dimensões (mm):
100 ø x 60.

Câmara de narcose

ME94164
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Campânula de plástico transparente com base
lastrada. Dimensões (mm): 120 x 140 x 147.

Câmara húmida

ME91172

Para humedecer insetos na câmara húmida,
com três bandejas.
Dimensões (mm):
72 x 90 x 95.

Suporte de insetos

ME92413

As sementes situam-
se na parte
intermédia sobre
papel de filtro, a parte
inferior contém
solução de Knopp.
Fabricado em plástico
transparente, altura
total 170 mm.

Germinador

MT13703

Conjunto de 4 ferramentas: pá, ancinho,
transplantador e mini-forquilha. Em metal com
cabo de madeira. Dimensões: 30 cm.

Ferramentas de cultivo

MT15396

Para a separação de pigmentos.
A cromatografia em papel e camada fina é uma
das técnicas de separação mais simples e das
mais antigas. Como o seu nome indica, a
separação dos componentes de uma amostra,
realiza-se sobre umas tiras ou folhas de papel
ou sobre umas placas rectangulares ou
quadradas com absorventes de espessura
mínima, chamadas cromatoplacas ou placas.
Composto por: 1x100 ml Acetona, 1 Tubo de
Areia de Mar lavada, grão fino, 1x100 ml
Dissolvente A, 1x100 ml Dissolvente B, 1 Auxiliar
para capilares, 1 Câmara de desenvolvimento,
1 Funil, 50 Microplacas, 10 Papéis de filtro
pregueados, 1 Tubo de plástico com 50
capilares, 4 Tubos de vidro de fundo plano com
tampa, 1 Suporte guia e manual de instruções.
Maleta de arrumação.

Kit de cromatografía en camada fina

ME92514

Descobre as aplicações da
cromatografia em laboratórios clínicos,
forenses e de análise. Com material até

para 40 alunos. Os alunos poderão:
compreender e utilizar a cromatografia
para identificar componentes orgânicos
e inorgânicos; determinar de que forma

se utiliza a cromatografia em
laboratórios clínicos, forenses e de

análise; aprender a resolver e retirar
variáveis que afetam a cromatografia;
realizar cromatografia para identificar

os componentes de uma mistura;
calcular os valores Rf de provas

desconhecidas.

Introdução à cromatografia

ME81108

Em vidro. Dimensões: 140 x 100 mm ø.

Tina cilíndrica
para cromatografia

ME94166

Adequada para
cromatografia sobre
papel ou camada fina.
Dimensões (mm):
100 x 150 mm.

Tina retângular 10 x 150 mm.

MB06759

Com indicador fluorescente UV 254, de 0,25
mm de espessura, com suporte de alumínio de
40 x 80 mm. Caixa com 50 unidades. Admite
pulverização com reagentes aquosos, imersão
e calor.

Placa silíca 40x80 mm.

MT06499

Placa de celulose de 0,1 mm, sobre suporte de
poliéster de 40 x 80 mm. Caixa com 50 unidades.
A sua utilização reduz os tempos de eluição.
Proporciona marcas de componentes mais
compactas

Placa celulose 40x80 mm.

MT07895

Estrutura metálica, com placa de PU semirrígido,
regulável, em altura e em largura. Dimensões
(mm): 50 x 135 x 380.

Estendedor de insetos

ME91171

46x57 cm. 25 und.

Papel para cromatografía

ME94203
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Dimensões 380 mm. Com placa porosa N.º 3.

Coluna para cromatografia
com placa porosa

MT06762
Luz ultravioleta selecionável: 365 nm para
detetar substancias fluorescentes,
particularmente lípidos, em cromatografa de
camada fina; 254 nm destinada às placas de
cromatografia que contêm indicador.
É aconselhável a utilização de óculos de
proteção UV.

Lâmpada UVA-UVC

MT13728

Tina com tampa transparente a UV.
Bandeja extraível de 7 x 7 cm.
Pente moldado de 6 dentes.
Pente moldado de 8 /10 dentes.
Elétrodos de platina resistentes à corrosão.
Cabos elétricos com isolamento de segurança.
Com pés ajustáveis para nivelamento.
Dimensões 28x32 x12 cm. Consultar reagentes
e kit não incluidos.

Tina para electroforese

ME93875

Oferece a
possibilidade de ser
utilizada com duas
tinas. Realiza a
eletroforese sobre gel
em 40-50 minutos
(a 75 V).

Fonte de alimentação
para eletroforese

ME93874

ANATOMIA E SAÚDE
Biologia

GRANDE QUALIDADE
• Altura 170 cm. Peso 8 Kg.
• Excelente relação qualidade-preço.
• Garantia de três anos.
• Grande qualidade: fabrico alemão.
• Montagem e acabamento manual.
• Construído em material inquebrável
  e de longa duração.
• Peso dos 200 ossos muito
  aproximado do peso real.
• Tamanho natural.
• Crânio desmontável em 3 peças.
• Dentes colocados um a um.
• Extremidades desmontáveis de
  forma rápida e simples.
• Fornecido com suporte e capa
  de proteção.

Esqueleto Clássico

ME94362

Modelo 1/2 do
tamanho natural,
mostra a anatomia do
esqueleto humano
com grande  detalhe.
O crânio é
desmontável em três
partes: abóbada, a
base do crânio e a
mandíbula. O lado
direito mostra todas
as principais
articulações: ombro,
cotevelo, anca e joelho.
O braço esquerdo e a
perna podem-se tirar
facilmente.

Mini esqueleto

ME80166

Réplica detalhada em tamanho natural de um
esqueleto humano. Montado à mão. As
principais junções são articuladas . Crânio,
mandíbula e extremidades desmontáveis.
Suporte com cinco rodas. Altura 170 cm.
Peso: 10 kg, aprox.

Esqueleto humano

ME94466

Proteja o seu esqueleto do pó.
Muito resistente. Em cor preta
com uma janela para
observação.

Capa protetora
para esqueleto

ME94354
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Mostra a anatomia humana detalhadamente e está dividido nas seguintes partes:
Cabeça em 3 partes, 2 lóbulos pulmonares com esterno e inserção de costelas, Coração em 2
partes, Estômago, Fígado com vesícula biliar, conjunto intestinal em 4 partes, Metade anterior
do rim, Metade anterior da bexiga. Fornecido com Guia do Torso.

ME80177

Torso humano assexuado. 16 partes
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De tamanho natural. Fabricado em
PVC. Com base. Desmontável em
24 partes. Mostra os aparelhos
digestivo, respiratório, urinário,
reprodutor e nervoso. Também
mostra os órgãos que compõem a
cabeça, o pescoço, a cavidade
torácica (traqueia, pulmões,
coração, esófago), a cavidade
pélvica feminina e masculina e a
cavidade abdominal (fígado,
estômago, intestino e pâncreas).
Apresenta as costas abertas para
mostrar a coluna vertebral.

Torso humano bissexuado
costas abertas

ME94355
Torso de tamanho natural sem sexo, composto
por 18 peças. As estruturas estão numeradas
e identificadas no guia e também se incluem
no CD-ROM. Cabeça aberta, com meio cérebro
à vista. No pescoço podem observar-se
estruturas musculares, nervosas, vasculares e
glandulares. O tórax e o abdómen estão
completamente abertos, proporcionando uma
boa visão dos órgãos e estruturas internas. As
estruturas desmontáveis são as seguintes: • a
metade do cérebro • olho • traqueia • aorta
torácica descendente e esófago • pulmões
direito e esquerdo, 2 partes cada um • coração
divisível em 2 partes • metade de um rim • rim,
uretra e bexiga com a próstata (desmontável
em 2 partes) • estômago • pâncreas, o duodeno
e o baço • fígado • intestino delgado e grosso
com tampa removível sobre o cego. Montado
sobre base, dimensões: 89,5 x 41 x 23 cm.

Torso humano assexuado. 18 p.

ME80178

Representação em tamanho
natural do crânio. Fabricado em
PVC. Com abóbada desmontável
para mostrar a estrutura interna.
Mandíbula inferior articulada com
três dentes extraíveis.

Crânio humano

ME94357
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Torso neutro com cabeça, 1/2 de tamanho
natural, sem sexo. Desmontável em 10 partes,
numerado com texto explicativo. Cabeça com
boca, cavidade nasal e bucal abertas. Metade
do cérebro desmontável, 2 lóbulos pulmonares.
Coração em 2 partes. Estomago, Figado com
vesícula biliar, desmontável. Intestino grosso e
delgado com abertura do apêndice. Montado
sobre suporte.
Dimensões: 21,5 x 20 x 42,5 cm.

Mini torso

MT09154

Desmontável em:
• Cabeça em 3 partes.
• Estômago em 2 partes.
• Conjunto intestinal em 4 partes.
• Parte frontal torácica feminina.
• 2 lóbulos pulmonares.
• Coração em 2 partes.
• Fígado com vesícula biliar.
• Metade anterior do rim.
• Órgãos genitais femininos com embrião, em
3 partes.
• Órgãos genitais masculinos em 4 partes.
Guia do Torso.

Torso humano luxo bissesuado 24 p.

ME94356

Modelo ampliado 6 vezes o tamanho natural.
Fabricado em PVC. Desmontável em 6 partes.
Mostra a estrutura do olho humano. Camada
esclero-corneal (córnea e esclerótica), úvea (íris
e coróide) e camada retiniana, cristalino,
câmaras anterior e posterior do olho, nervo
ótico e músculos oculares. Pode-se desmontar
a metade superior do globo ocular, a córnea, a
íris, o cristalino e o humor vítreo. Com base.
Dimensões: 15x15x25 cm.

Modelo de olho

ME94383

Modelo ampliado três vezes o tamanho natural.
Fabricado em PVC. Com base suporte
desmontável. Consta de três partes: Veia cava
superior, artérias aorta e pulmonar e coração
que pode abrir-se para observar os ventrículos
e as aurículas.

Coração humano

ME94384

Modelo de tamanho natural. Fabricado em PVC.
Fornecido com base. Divisível en duas metades,
pode-se desmontar em lóbulos frontal e parietal,
lóbulo temporal com occipital, metade do tronco
cerebral e metade do cerebelo.

Cérebro humano

ME94385

Representação do ouvido externo, médio e
interno, 3 vezes o tamanho natural. Mostram-
se o pavilhão e o canal auditivo, a membrana
timpânica e a cadeia de ossículos, a trompa de
Eustáquio, a cóclea e os canais semicirculares
e o nervo auditivo. A membrana do tímpano e
os ossículos e a cóclea, os canais e o nervo, são
desmontáveis. Com base. Dimensões: 15x36x20
cm.

Modelo de ouvido 3 partes

ME94358
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Modelo que reproduz um fígado de tamanho
natural com a vesícula biliar. Mostra-se o hilo
assim como os conductos extra-hepáticos e os
principais ligamentos. Dimensões: 17.5 x 11 x
18 cm.

Fígado

ME80190

Modelo 1,5 do tamanho natural, 2 peças
seccionadas ao longo do plano médio
mostrando: a estrutura interna do estômago,
incluindo a mucosa, o piloro e uma secção da
parede gástrica. A superfície externa expõe as
camadas musculares longitudinais, circulares
e oblíquas, com os nervos e as estruturas
vasculares. Montado sobre base de 11 x 16 x
20 cm.

Estômago

ME80191

Este modelo conta com secções de
ambas as pélvis masculina e
feminina, além da bexiga, uretra, a
veia cava inferior, a aorta abdominal,
os ureteres, os rins com as glândulas
suprarrenais, com uma secção que
mostra a estrutura renal interna
(córtex renal, medula, pirâmides com
papilas, os vasos). Montado sobre
base de 53 x 38 x 5 cm.

Seção sistema urinário

ME80194

Este modelo mostra uma secção frontal do rim
humano ampliada 3 vezes. Mostra-se a cápsula
renal, córtex renal, medula, pirâmides com
papilas, uma dissecção parcial da pélvis renal,
cálices renais, uréter, vasos sanguíneos, glândula
suprarrenal com o córtex renal e a medula.
Também se observa uma representação
esquemática do corpúsculo renal com o sistema
de ductos colectores. Montado sobre base
dimensões: 15 x 17 x 33 cm.

Rim ampliado 3 vezes

ME80193

Modelo de tamanho natural,
quatro partes, apresenta uma
visão da secção média sagital
da pélvis. Observam-se as
estruturas internas do sistema
urogenital masculino com
grande detalhe. As partes
separáveis incluem um pénis
dividido tanto longitudinal como
transversalmente, a metade do
sistema reprodutor masculino
com a secção média de um
testículo, indicando os detalhes
da estrutura interna.
Dimensões: 30 x 20 x 27,5 cm.

Pélvis masculina

258744

Modelo de tamanho natural
composto por três partes,
dá uma visão interna através
da secção média sagital da
pélvis. Mostra os órgãos
internos dos sistemas
urinário e reprodutor
feminino com um embrião
de 8 semanas no útero.
Dimensões: 30 x 20 x 27,5
cm.

Pélvis feminina

ME80195

Ampliado 2 vezes o tamanho natural, para
aprender a forma correta de escovar os dentes.
Inclui escova de dentes gigante.

Modelo de higiene dentária

258240
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Este modelo em relevo aumentado 70 vezes
compara uma parte do couro cabeludo, com
pelo e sem ele. Mostram-se todas as estruturas,
incluindo terminações nervosas, folículos pilosos,
glândulas sudoríferas e sebáceas. Montado
sobre base de 54 x 39 x 8 cm.

Modelo de pele com e sem pelo

ME80198

Modelo aumentado 13.000 vezes, é uma
ferramenta muito útil para estudar a citologia
de uma célula eucariota. Estruturas típicas, tais
como microvilosidades, flagelo, mitocôndrias,
núcleo, Retículo endoplasmático rugoso e liso.
Com guia.

Modelo de célula animal

ME80231

Modelo aumentado 20.000 vezes, mostra as
estruturas mais importantes de uma célula
vegetal, incluindo a parede, núcleo, vacúolos,
aparelho de Golgi, mitocôndrias, cloroplastos,
cromoplastos, leucoplastos e o retículo
endoplasmático.

Modelo de célula vegetal

ME80232

Este modelo compõe-se de 12 peças diferentes
que mostram as principais etapas da meioses
de células de mamíferos (profase I, metafase
I, anafase I, telofase I, citocinese I, profase II,
metafase II, II anafase e citocinese II) com uma
ampliação de aprox.  10000 vezes. Durante
todas estas etapas podem-se observar
estruturas celulares tais como cromossomas,
centríolos, fuso e núcleo. Cada peça está
numerada para indicar a sequência correta
do processo.
Dimensões de cada peça: 33,5 x 23,5 x 29 cm.

Modelo de meiose

ME80327

Conjunto de 20 pénis de poliestireno com fita
adesiva na base destinados à colocação de
preservativos.

Modelo de uso do preservativo

255703

Este modelo compõe-se de 9 peças diferentes
que mostram as principais etapas da mitose
de células de mamíferos (profase, metafase,
anafase e telofase) com uma ampliação de
aprox. 10000 vezes. Durante estas etapas
podem-se observar as estruturas celulares tais
como cromossomas, centríolos, fuso e núcleo.
Cada peça está numerada para indicar a
sequência correta do processo. Dimensões de
cada peça: 41 x 32 x 21 cm.

Modelo de mitose

ME80326

Introduz o estudante na anatomia com variados
modelos de disseção em relevo. Cada modelo
está construído em plástico e tem a estrutura
interna detalhada. Dimensões 450 x 600mm.
Acompanhados do seguinte material em Inglês:
Manual do estudante, atividades propostas e
transparências.

Modelos de disseção

ME93612 CRUSTÁCEO

ME93613 GAFANHOTO

ME93614 PEIXE

ME93615 AMEIJÔA

ME93616 MINHOCA

ME93617 PORCO

ME93618 RÃ

Introduz o estudante na anatomia com
variados modelos de dissecção em relevo de
animais e vegetais. Em cada modelo a
estrutura interna encontra-se detalhada.
Dimensões aproximadas: 450 x 230 mm.

Modelo mini disseção

ME92178 Corte da lombriga

ME92179 Dissecção do peixe

ME92180 Modelo da ratazana

ME92177 Raíz monocotiledónea

ME92165 Flor

ME92163 Caule de dicotiledónea

ME92164 Folha de dicotiledónea

ME92166 Raíz de dicotiledónea

ME92167 Ameba
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Modelo simples, uma cabeça, especialmente
destinada ao ensino.

Estetoscópio

MT28072

Indicador de tensão
arterial. Memória.
Data e hora. Insuflação /
Esvaziamento automático
com um só toque.
Interruptor automático
de poupança de energia.

Tensiómetro digital de pulso

MT14928

Modo de medida: Eletrónico. Semiautomático
(insuflação e esvaziamento manual da
braçadeira). Leitura: Ecrã LCD: Indica pressão
sistólica, diastólica e frequência cardíaca e erro.
Presão da braçadeira: 20-300 mm Hg max.
Precisão da pressão: +- 3 mm Hg. Gama de
medição de pulso: 40-200 pulsaçõses/min.
Memória: 7 medições. Dimensões: 80x140x46
mm. (incluídas 4 pilhas tipo AA)

Tensiómetro digital de mesa

ME93863

Tensiómetro manual tipo braçadeira.
Esfigmomanómetro analógico.

Tensiómetro analógico

MT12983

O medidor de fluxo respiratório DATOSPIR PEAK-
10 mede a intensidade do fluxo de ar que passa
pelas vias respiratórias quando se realiza uma
expiração o mais rápida e intensa possível.
- Gama: 60-900 l/min.
- Incremento de escala: 10 l/min.
- Exatidão:< +/- 10% ou <20l./min.

Espirómetro

MB00291

Conjunto de 50 tubos de cartão para
espirómetro.

Filtros de substituição espirómetro

MB00393

De 90 x 64 cm.

Quadro mural «Prevenir a sida»

ME09308

De 90 x 64 cm.

Quadro mural «As drogas
conceitos básicos/classificação»

ME94673

Manequim de reanimação cardiorrespiratória.
As vias respiratórias abrem-se usando um
sistema de inclinação da mandíbula. A elevação
do peito é visível durante a ventilação. O xifóide
apresenta um ponto de referência para a
posição das mãos durante a reanimação. Inclui:
manequim com cabeça, 10 bolsas de proteção
pulmão/boca, uma ferramenta de inserção
pulmonar, manual de instruções e bolsa de
transporte.

Manequim de treino
BASIC BUDDY

258984

Manequim CPR, com mandíbula móvel,
boquilhas individuais, revestimentos de peito
intercambiáveis: adolescente e adulto. Pele em
vinil resistente. Com bolsa de transporte.
Dimensões: 71 x 71 x 25,4 cm.

Manequim de treino
CPR BRAD

258781

Manequim de treino
CPR BRAD sem eletrónica

253281

Manequim adulto, resistente e fácil de usar, com
distintos programas de treino CPR. Inclui 10 vias
respiratórias e 10 peças boca/nariz que se
podem desinfetar. Com pontos de referência
anatómicos (pulso, esterno, caixa torácica, sub-
esterno) e uma compressão do peito realista.
Com bolsa de transporte e uma consola exterior
que indica a posição apropriada das mãos para
a compressão do peito e o volume de ar
adequado.

Manequim de treino
CPR ADAM

258829

Manequim de treino
CPR ADAM sem eletrónica

254084
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Desfibrilhador DESA
LIFELINE 1400

ME93112

Desfibrilhador externo semiautomático LIFELINE
de até 5 anos de duração ou 125 descargas ou
até 6 horas de operação contínua (Inclui:
Desfibrilhador, Bateria e emplastros adulto).
Consultar mais informação. Outros modelos,
acessórios e Formação. Oferecemos
assessoramento, instalação, manutenção
periódica, instruções no manuseamentoou
cursos de formação homologados para
converter o seu local num lugar cardioprotegido.

Desfibrilhador de formação

Desfibrilhador externo semiautomático de treino
LIFELINE de defi btech. NÃO ORIGINA
DESCARGAS ELÉTRICAS. Para instrução no
manuseamento do desfibrilhador para pessoal
NÃO sanitário. Em pouco tempo a presença
destes aparelhos nas coletividades será tão
habitual como é agora a de um extintor de
incêndios. Permite a instrução do utilizador sem
qualquer tipo de risco na utilização do DESA
(Desfibrilhador Externo Semiautomático) o
aparelho usado para diagnosticar e tratar as
paragens cardiorrespiratórias por fibrilhação
ventricular (morte súbita). Pode utilizar-se
conjuntamente com os nossos manequins RCP.
Inclui: Desfibrilhador com software de treino,
bateria de treino, comando à distância, etiqueta
de memória e kit de emplastros de treino.

Bolsa de transporte para
desfibrilhadores

Quadros murais

Impressos a cores e com dupla face. Sobre papel plastificado mate, anti-reflexo e rotulável.
Montados com calhas de plástico e 2 pendentes ajustáveis. Embalados em tubo protetor individual
de cartão com etiqueta classificativa. Dimensões: 70 x 100 cm.

ME94664 APARELHO CIRCULATÓRIO/APARELHO RESPIRATÓRIO

ME94666  APARELHO DIGESTIVO/APARELHO EXCRETOR

ME94665 APARELHO REPRODUTOR/GRAVIDEZ

ME94661 SISTEMA ESQUELÉTICO/O CRÂNIO

ME94662 SISTEMA MUSCULAR

ME94663 SISTEMA NERVOSO/O ENCÉFALO

ME09342 ESQUELETO DOS VERTEBRADOS

ME94668 OS SENTIDOS: O OUVIDO E O TATO/O GOSTO E O OLFATO

ME94667 OS SENTIDOS: A VISTA/OS DENTES

ME93606 RODA DOS ALIMENTOS

ME93113

ME93056
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Conjunto de análise de águas ME90022

Permite realizar experiências sobre: Origem da água. O ciclo da água. Composição e características. Recursos de água.
Contaminação da água. Recolha de amostras. Análise de águas: O que é uma titulação?. Cor, cheiro e sabor das águas.
Temperatura. Determinação do pH. Cloretos. Cloro livre. Carbonatos e bicarbonatos. Sulfatos. Cálcio. Magnésio. Sódio. Azoto:
nitratos, nitrogénio amoniacal. Oxigénio dissolvido. Dureza das águas. Matéria em suspensão. Resíduo seco. Condutividade
elétrica. Pesquisa química do oxigénio. Anidrido carbónico. Turvação. Critérios de qualidade da água. Depuração de águas

residuais. Fornecido com Manual de experiências
Análise de águas. Apresentado em estojo de
plástico especialmente concebido para a sua
utilização no campo. Componentes: Consultar.

Conjunto de análise de solos ME90023

Permite realizar experiências sobre: O solo,
características. Recolha de amostras. Obtenção do
extracto do solo. Análise de solos. Temperatura. Textura.
Cor. Determinação de pH. Nitratos e amónio. Fósforo.
Potássio. Cálcio. Sulfatos. Cloretos. Fornecido com
Manual de experiências Análise de Solos. Apresentado
em estojo de plástico especialmente concebido para
a sua utilização no campo. Componentes: Consultar.

Produtos químicos análise de águas

ME92438

Reagentes necessários e na quantidade suficiente
para realizar as experiências do conjunto de análise
de águas. CONSULTAR COMPONENTES

Produtos químicos análise de solos

ME92437

Reagentes necessários e na
quantidade suficiente para
realizar as experiências do
conjunto de análise de solos.
CONSULTAR COMPONENTES
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Biologia

Conjunto de análise de ar ME90027

Permite realizar experiências sobre: A atmosfera. Propriedades físicas do ar: Temperatura. Pressão e Humidade atmosférica.
Contaminantes atmosféricos: Monóxido de carbono. Óxidos de Nitrogénio. Óxidos de Enxofre. Partículas. Ozono. Dióxido de
Carbono. Efeitos da contaminação. Apresentado em estojo de plástico, não inclui reagentes.

Coletor parabólico.
Energia Fotovoltaica.
Coletor Plano.
Síntese de biomassa:
a) Cultivo b) Utilização no tratamento

1 120045 Equipamento energia eólica.
1 90031 Montagem energia
   fotovoltaica
1 92155 Manual energias alternativas
  15 x 21 cm.
1 91205 Coletor plano efeito estufa
1 91206 Coletor parabólico
1 93157 Balão erlenmeyer pescoço
   normal 100 ml.
2 93160 Balão erlenmeyer pescoço
   normal 1000 ml.
2 93270 Tubo vidro dobrado
   7 x 70 x 175 mm.
3 93274 Tubo vidro dobrado
   7 x 70 x 70 mm.
1 93302 Termómetro de Hg -10+110ºC
   6 x 340 mm.
1 93355 Rolha de borracha com dois
   furos nº 5 19 x 24 x 27 mm.
2 94184 Rolha de borracha com dois
   furos nº 12 35 x 45 x 55 mm.
1 91217 Tubo de silicone ø
   5 x 8 x 500 mm.
1 95002 Bomba de aquário
   120 litros/hora 220 V, 2.5 W.
1 91224 Tubo de silicone ø
   3 x 5 x 500 mm.
1 94482 Secador de cabelo
   potência 1200 W.
1 93803 Pilha de H2/O2.

OBJETIVOS

Conjunto de energias alternativas ME90029

Fornecido com Manual de experiências em formato CD. Em estojo de plástico reciclável. Dimensões (mm): 700 x 450 x 180

de águas residuais. c) Produção de biogás.
Energia Eólica.
Pilha de Hidrogénio.
Carros do futuro.
Produção de Biodiesel.

COMPONENTES

Produtos químicos
análise de ar

ME92439

Reagentes necessários e na quantidade suficiente
para realizar as experiências do conjunto de
análise de ar. CONSULTAR COMPONENTES

OBJETIVOS

COMPONENTES DEL EQUIPO

1 250236 Estojo de plástico, 450 x 230 x 180 mm.
1 ME92153 Manual de análises de ar.
1 ME93157 Balão Erlenmeyer de 100 ml.
1 ME93180 Proveta graduada de 100 ml.
1 ME93190 Copo de precipitação de 250 ml.
1 ME93270 Tubo de vidro dobrado de 70 x 175 mm.
1 ME93274 Tubo de vidro dobrado de 70 x 70 mm.
1 ME93324 Caixa de Petri em vidro.
6 ME93332 Conta-gotas de plástico.
1 ME93335 Pipeta graduada de 10 ml, classe B.
1 ME93347 Espátula de aço.
1 ME93355 Rolha de borracha com 2 furos.
1 ME91213 Papel de filtro.
1 ME91224 Tubo de silicone.
1 ME94120 Barómetro aneroide 100 mm.
1 ME94196 Higrómetro de cabelo 100 mm.
1 ME94481 Funil de plástico 100 mm.
1 ME94218  Termómetro máxima e minima
   automático –30º/+50ºC.
1 ME95002  Bomba de aquário 120 litros/hora 220 V.

Accesorios aconsejados:
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1 94193 Sachola SANDVIK.

1 250070 Bússula de geólogo com

   clinómetro e tampa.

10 94155 Bolsa para amostras, 160 x 250.

1 94939 Cinzel (bisel) com protetor antigolpes.

8 94940 Prego (ventos).

1 92421 Caderno de campo.

1 91220 Corda 2ø para marcações de terreno.

1 92436 Dinamómetro 1000 g/p.

1 91182 Disco de Secchi.

1 94202 Etiqueta auto-adesiva 34 x 53 (sobre).

2 94168 Frasco plástico 140 ml t/azul.

1 92482 Guia "Atividades de campo" T.S.D.

1 94882 Lupa 3x, 4,5x, 6x e 9x

   escamoteável ESCHEMBACH.

1 91183 Cabo captura de plâncton.

1 94131 Martelo de geólogo cabo de madeira.

1 93300 Metro c/travão.

1 94878 Mochila especial impermeável.

1 92382 Indicador pH 0:14 tiras (100).

1 94213 Pinça entomológicas, 205 mm.

1 91218 Pipeta, capturas aquáticas.

1 94225 Porta-martelos.

1 94148 Tesoura de podar.

1 94224 Cinto.

1 250011 Binóculos 8x30.

1 95000 Termómetro de terra –20ºC a 80ºC.

Fornecido com guia didático de Campo.

Kit de produção
de biodiesel

COMPONENTES

equipamento educativo~científico
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Conjunto de campo ME90028

• Instrumentos de campo.
• O mapa topográfico.
• O mapa geológico.
• Introdução à interpretação
  da fotografia aérea.

OBJETIVOS

• Estudo e recolha de fósseis.
• Recolha e estudo de plâncton.
• Estudo do solo.
• Estudo de um charco.
• O firmamento.

Kit de energías alternativas MT29245

Kit composto por um suporte e um conjunto de módulos intercambiáveis. As energias
alternativas estudadas serão a solar, a eólica e a energia da água. De uma forma simples
podemos ver as três energias e medir a energia produzida com um voltímetro, acender uma
luz, fazer soar um toque ou mover um mecanismo. Manual de instruções.

Os estudantes realizam um processo de duas
etapas para produzir pequenas quantidades
d e  b i o d i e s e l .  P o d e m - s e  re a l i z a r
demonstrações da sua qualidade calorífica.
Pode-se realizar um procedimento opcional
de lavagem para que os estudantes
experimentem o processo completo de
produção de biodiesel, obterão um
combustível com a qualidade necessária para
a sua utilização em veículos. Inclui o material
suficiente para 15 grupos de trabalho

ME93499
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• Suporte metálico para fixar ao solo.

• Cata-vento com pontos cardiais

  e anemómetro de tigelas.

• Leitor analógico, calibrado em km/h.

• Pluviómetro metálico de 200 cm2

  de superfície.

• Proveta pluviométrica calibrada em l/m2 .

• Termómetro de máxima e mínima

  automático.

• Barómetro aneróide de 95 mm ø.

• Higrómetro de cabelo de 95 mm ø.

Abrigo meteorológico

ME90030

Kit de energías renováveis ME93485

Kit de experiências modular desenhado para
demonstrar o trabalho de um sistema tecnológico
completo de energia limpa em pequena escala.
Pode-se construir um sistema completo de energia
renovável no laboratório. Inclui um kit de turbina
de ar, um painel solar fotovoltaico, um eletrolisador,
um PEM célula de fuel e um sistema de
armazenamento de hidrogénio. Este sistema
permite que os alunos aprendam o sistema passo
a passo, que configurem um sistema de formas
diferentes  e que vejam os princípios do trabalho
das energias renováveis de principio ao fim.

equipamento educativo~científico
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Biologia

Permite a recolha de dados meteorológicos,
temperaturas máxima e mínima, pressão
atmosférica, humidade relativa, pluviosidade
e direção e velocidade do vento. Abrigo
fabricado em madeira de pinho lacada, com
laterais e porta com persiana, fundo com
calha para facilitar a saída de água e tecto
de placa galvanizada. Fornece-se com
Caderno de Observações, com impresso de
registo de dados e Manual de Meteorologia.

COMPONENTES

Conjunto de cata-vento e anemómetro de tijelas
para abrigo meteorológico e quadro móvel
(velocímetro analógico) calibrado em km/h.

Anemómetro com
leitura analógica

ME91199

Dupla escala. Caixa metálica.

Barómetro analógico 95 mm ø

ME94219

Caixa negro-cromada.
Precisão

Higrómetro de cabelo 95 mm ø

ME94220

De PVC de 200 cm3 de superfície.

Pluviómetro

251745

Em vidro. Com graduação especial para poder
medir quantidades mínimas de pluviosidade.

Proveta
pluviométrica

ME94162

Altímetro digital – Bússola digital - Barómetro
- Termómetro °C - °F – Estação meteorológica.

Altímetro 0-5000 m.

ME94342

Papel pH: 0 - 10, precisão: 1, rolo
com escala colorimétrica.

Indicador pH 1-10

253310

Papel pH: 1 - 14, precisão: 1, rolo com escala
colorimétrica.

Indicador pH 1-14

258155
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Biologia

Para segurar com
a mão ou fixar em
posição vertical.
Em plástico
resistente. Com
manual de
instruções.

Cata-vento de plástico

MT02818

Velocidade do
vento em m/s ou
em escala de
Beaufort de
1 a 12. Para segurar
com a mão ou fixar
verticalmente.
Em plástico
resistente.

Anemómetro de plástico

MT02817

Com cobertura. Inclui termómetro e tabela
psicométrica.

Psicómetro com escala

ME94157

Guarita de plástico
cor bege, escala
branca. Dimensões
(mm): 230 x 78.
Escala: -30 a +50ºC

Termómetro de
máxima e mínima

ME94218

Termómetro de líquido colorido de -10/+60ºC.
Com bolsa de proteção de plástico.

Termómetro para a terra

ME95000

Composto por:
espelho parabólico,

copo com
suporte e vareta

dobrável.

Coletor parabólico

ME92427

Composto por: depósito, vareta dobrável e
frasco lavador de 500 ml.

Coletor plano

ME91205

ME94210 0,25 mm. malha

ME94211 0,50 mm. malha

ME94212 1,00 mm. malha

ME94187 2,00 mm. malha

ME94214 4,00 mm. malha

Metálico, com dois quadrantes pintados em
branco e dois em negro. Inclui fio de poliamida
de 20 m com marcas. Dimensões (cm): 20 Ø.

Disco de Secchi

ME91182

Peneiros 145 mm.

Com aro de madeira.

6 peneiros de diferentes diâmetros (5, 10, 35,
60, 120, 230) que permitem aos alunos separar
e classificar gravilha e rochas com o fim de
determinar o diâmetro dos grãos que
compõem um solo. O kit inclui base e tampa.
Guia do professor.

Coluna de 6 peneiros

ME93477

Manuais

ME92154CD CD ANÁLISE DE SOLOS

ME92152CD CD ANÁLISE DE ÁGUAS

ME92153CD CD ANÁLISE DE AR

258914 CD ENERGIAS ALTERNATIVAS
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Conjunto de Geologia GA-1 ME90024

Conjunto de ensino experimental avançado para o estudo dos fenómenos da Geologia. Reúne os elementos necessários para
realizar um mínimo de 30 experiências sobre: Mineralogia. Petrografia. Paleontologia. Edafologia. Cartografia. Fotogeologia.
Acompanhado com Guia didático para Aluno. Apresentado em mala de plástico reciclável com divisórias.
Dimensões (mm): 700 x 450 x 180.
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CONJUNTOS E KITS
Geologia

Objetivo:
Reconhecer minerais através do estudo
das suas propriedades físicas:
exfoliação, fractura, dureza, brilho, risco,
cor, magnetismo e sabor. Para isso os
alunos deverão utilizar uma coleção de
minerais e com a ajuda da agulha de
aço, íman, lupa de mão, martelo de
geólogo, placa de porcelana porosa e
lâmina, devrão aplicar as técnicas
básicas que nos ajudam a determinar
o espécime de que se trata.

EXEMPLO DE USO
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Conjunto de ensino experimental avançado para o estudo dos fenómenos da Geologia. Reúne os elementos necessários para
realizar um mínimo de 30 experiências sobre: Mineralogia. Petrografia. Paleontologia. Edafologia. Cartografia. Fotogeologia.
Acompanhado com Guia didático para Aluno. Apresentado em mala de plástico reciclável com divisórias.
Dimensões (mm): 700 x 450 x 180.
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CONJUNTOS E KITS
Geologia

Conjunto de Geologia GA-2 ME90025

EXEMPLO DE USO

Objetivo:
Observar o comportamento dos minerais ao serem
aquecidos na ausência de oxigénio. Os fenómenos
produzidos são característicos para H2O, S, As, Sb
e Hg. Colocando o mineral finamente pulverizado
como indica a figura, colocá-lo ao alcance da chama
e observar os resultados, sobretudo as mudanças
de cor.
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CONJUNTOS E KITS
Geologia

Reconhecimento de minerais.
Propriedades físicas. Ensaios ao calor,
à chama e químicos.

1 Agulha com cabo em aço 8 x 140mm
1 Ansa de nicromo com cabo metálico de Koll
1 Espátula colher inox c: 150 mm
1 Conta-gotas com tetina 7 x 150 mm
1 suporte metálico para 12 tubos de ensaio
1 Íman em ferradura 7,9 x 24 x 28 mm
1 Lupa de vidro 5x ø 50 mm
1 Pinça de madeira para tubos de ensaio
1 Placa de porcelana 5 x 45 x 70 mm
5 Lâminas 76 x 26 mm
2 Tubos abertos de análise 8 x 110
3 Tubo ensaio boro 16 x 160 mm
1 Vidro azul de cobalto 50 x 50 mm
1 Vidro de relógio 80 mm
1 CD com guia de experiências
   em formato PDF
1 Maleta para arrumação do material.

Conjunto projetado para introduzir os alunos nos conceitos fundamentais do estudo do relevo terrestre e a sua interpretação: Curvas de
nível, pares fotogeológicos, etc... Fornecido em mala de plástico reciclável de 700 x 450 x 180 mm.

Conjunto para estudo do relevo ME90039

COMPONENTES

OBJETIVOS

Este kit permite reconhecer os minerais mediante o estudo das suas propriedades físicas e químicas.

Kit de reconhecimento dos minerais ME90133
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Mini enxada de geólogo

Com cabo de madeira.

ME94193

Escopro

Con protetor antigolpes. Comprimento (cm): 30.

ME94939

Ponteiro

Con protetor antigolpes. Comprimento (cm): 30.

ME94938

Goniómetro

Em aço inoxidável.
Dimensões (mm): 15 x 50 x 195.

ME94119

Bússula de geólogo

Corpo e tampa de
metal, com régua de
medição de escalas.
Rosa dos ventos de
precisão. Sistema de
prismas para leitura.
Clinómetro com
escalas em ° e em
%. Manual de
instruções.

ME94887

Planisfério celeste

Para identificação das estrelas. Disco de cartão com planisfério celeste Norte, com impressão
de dias e meses, que gira sobre uma janela com marcas horárias a 40° latitude norte.
Dimensões (mm): 20 x 70 x 700.

ME94144

Martelo de geólogo

Com ponta. Comprimento (mm): 290 mm.
Peso (g): 725.

MT15764

Modelo de visualização das curvas de nível

Modelo prático de visualização e obtenção
de um mapa de curvas de nível. Conjunto
formado por: - Caixa de plástico e superfície
de desenho - Modelo montanhas abruptas e
de diferentes alturas – Conjunto de papel de
acetato - Folheto explicativo.
Dimensões (mm): 330 x 220 x 160.

ME91228

Mapa geológico

Série: Mapa Topográfico Nacional (IGME).
Escala: 1:50.000.

ME94207

Estereoscópio 2x

Metálico, dobrável,
com regulação de
distância inter-
pupilar, com bolsa.
Dimensões (mm):
10 x 70 x 130.

ME94884

Pares fotogeológicos (8)

Coleção de fotografias aéreas de 12 x 18.
Explicadas no Guia de Geologia GA-1.

ME92445

Pares fotogeológicos GA-1 (10)

Coleção de fotografias aéreas de 18 x 24
com exemplos de diversos aspetos
geográficos, geológicos...
Explicadas no Guia de Geologia G-I.

ME92448

Estereoscópio
de espelhos

Com espelhos de
primeira superfície.
Campo de visão:
160 x 240 mm.
Dobrável,
com estojo de
plástico para
transporte.

ME94885

Placas de porcelana

Placa de 25x50mm, para provas de
reconhecimento de minerais.
Conjunto de 10 unidades.

ME93604

Placas de vidro

Placa de 6 mm de espessura para provas de
reconhecimento de minerais. Conjunto de 10
unidades.

ME93605
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EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
Geologia

Coleção avançada «Ciências da Terra»

Coleção de 105 especímenes classificados em 9 grupos, de acordo com a classificação
seguinte: - fratura - cor e brilho - minerais petrogénicos - rochas ígneas - rochas sedimentares
- rochas metamórficas – seleção de fósseis. Também inclui 9 peças da escala de dureza de
Mohs, placa para riscar, íman, lupa, carta do tempo geológico e um guia de estudo de rochas
e minerais.

ME93476

Coleção de rochas,
minerais e rochas polidas

Coleção de  20 Rochas, 15 Rochas polidas e
20 Minerais. Em três caixas de madeira
compartimentadas numeradas e com o seu
nome. Tamanho das amostras entre 4 e 5 cm.

CN0007

Conjunto de 4 rochas magmáticas

Caixa de 4 fragmentos de rochas: granito,
gabro, basalto com olivina e peridotito.

MT16112

Coleção de 24 rochas

Coleção de 24 rochas: 6 minerais petrogénicos, 6 rochas ígneas, 6
rochas sedimentares, 6 rocas metamórficas. Inclui guia.

ME93475

Coleção de 50 rochas

Rochas eruptivas (andesite, basalto, gabro, peridotito,
etc..), rochas metamórficas (anfibolito, gnaisse,
mármore rosado), rochas sedimentares (argila, cal,
gesso, areia).

MT15436

Coleção de 6 minerais de granito

Conjunto de 6 minerais (feldspato, quartzo,
biotita, moscovita, turmalina e granito).
Fornecidos em caixa compartimentada.

MT16140

Coleção de 50 minerais

Coleção de 50 minerais, amostras indispensáveis
para o estudo da geologia. Ágata (Brasil), andaluzita
(França), bauxite (França), anfíbola (França), gesso
(França), olivina (França), talco (França), opala
(Austrália), sodalita (Brasil), etc.

MT15431

Erosão: da rocha ao sedimento

Este conjunto permite ilustrar de forma
concreta, a transição da rocha aos
sedimentos. Compõe-se de um fragmento de
granito, um bocado de granito erodido, uma
bolsa de areia de granito.

MT16111

Coleção de 21 fósseis

Apresentada em
maleta de plástico com

divisórias interiores.
Dimensões da maleta

(cm): 41 x 31 x 10.

ME92407



Compos c �n

C M Y CM MY CY

equipamento educativo~científico

P.93

G
e
o

lo
g

ia

EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
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Conjunto
de evolução dos fósseis

Lote de 4 fósseis característicos das 4 eras
geológicas: - Era primária: Trilobites (365
milhões de anos) - Era secundária: Amonites
(170 milhões de anos) - Era terciária.
Foraminíferos (27 milhões de anos)- Era
Quaternária: Gastrópodes (6000 anos) Os
fósseis apresentam-se em caixas individuais
com etiquetas identificativas do conteúdo.

MT15301

Fósseis, série
de 6 amonites

Moldados de alta qualidade com cores
naturais. Amostras de cinco épocas geológicas
diferentes. Exemplares: Lytoceras (Jurássico
Inferior), Hildoceras (Jurássico Inferior),
Parkinsonia (Jurássico Médio), Cardioceras
(Jurássico Superior), Acrioceras (Cretácico
Inferior), e Acanthoceras (Cretácico Superior)
– Representam períodos geológicos que vão
do Jurássico Inferior ao Cretácico. Com folheto
de instruções.

MT15439

Conjunto de fósseis
«Diversidade da vida»

Conjunto de 12 réplicas de fósseis fornecido
numa caixa com compartimentos: Peixe,
ouriço-do-mar, coral, dente de tubarão, dente
de dinossáurio, dente de Icitiossauro, amonite,
pegada de réptil, folha, lírio do mar, trilobite,
camarão. Período: Siluriano a Eoceno (440 a
28 milhões de anos).

MT16151

Coleção de 24 fósseis

Conjunto de 24 fósseis apresentados numa
caixa de madeira com tampa transparente.
Amostras de excelente qual idade.
Composição:1 feto, 2 foraminíferos (numulites,
alveolinos), 1 polipódio, 3 braquiópodes, 4
gastrópodes, 6 lamibrânquios, 2 amonites, 1

belemnite, 1 trilobite, 2 equinodermes, 1
parte de vertebrado (dente de tubarão).

MT15437

Coleção de 57 fósseis

ME92477

Apresentada em 2 caixas de madeira com
compartimentos interiores e numa caixa de
cartão. Dimensões da caixa de madeira (cm):
44,5 x 43,5 x 7,5.

Escala de dureza de Mohs

Para determinação da dureza dos minerais.
Fornec ida  em esto jo  de  p lást ico
termoformado compartimentado com
divisórias. Dimensões (mm): 270 x 230 x 40.

ME92468

Crânio cro-magnon

Grupo: Homo sapiens
sapiens - Tipo: Cro-
magnon - Idade: 20.000 a
30.000 anos - Capacidade
craniana: 1.530 cm3 –
Ano de descoberta: 1868
– Tamanho real.

MT15048

Crânio de Oldoway

Grupo: Australophithecus boisei. Tipo: Oldoway.
Idade: 175.000 anos. Capacidade craniana: 530
cm3. Ano de descoberta: 1959. Tamanho real.

MT15051

Crânio Homo Erectus
Rhodesiensis

Grupo: Homo
sapiens. Tipo:
Rhodesiensis. Idade:
400.000 anos.
Capacidade
craniana: 1000 cm3.
Ano de descoberta:
1921. Tamanho real

258139

Crânio Neanderthal

Grupo: Homo sapiens neanderthalensis - Tipo:
La Chapelle aux Saints - Idade: 35.000 a 45
000 anos – Capacidade craniana: 1.620 cm3
– Ano de descoberta: 1908 – Tamanho real.

MT15049

Crânio Steinheim

Grupo: Homo sapiens
steinheimensis. Tipo:

Steinheim. Idade:
250.000 anos.

Capacidade craniana:
1150 cm3. Ano de
descoberta: 1933.

Tamanho: real.

MT15046

Crânio de orangotango

Tamanho real - Exemplar
adulto macho - Dentadura
completa – Mandíbula
amovível – Dimensões
(cm): 18 x 20 x 18.

MT15109
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EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
Geologia

Contaminantes e depuração da água

Demonstrar os conceitos chave do tratamento
da água. Qual é a fonte da nossa água
potável? Como se eliminam as suas
impurezas? Que caminho segue até chegar
às nossas torneiras? Qual é a diferença entre
a água dura e mole? Estas são apenas
algumas das perguntas a que os estudantes
responderão à medida que realizam as
práticas que se propõem neste kit. Também
se exploram as principais fontes de
contaminação da água e o meio mais eficaz
para prevenir e purificar a água. Com material
suficiente para 40 estudantes.

ME93481

Laboratório de investigação da qualidade do ar

A poluição do ar é a causa de uma grande variedade de problemas
de saúde. Provém de diferentes fontes, desde fatores humanos como
as fábricas e veículos, até fatores naturais como microrganismos, pó,
pólen, erupções vulcânicas. Com este kit os alunos poderão realizar
diversas atividades que os levarão à identificação de tais fontes e à
poluição que emitem. Através do seu conhecimento poderão chegar
a determinar diversas soluções para reduzir a contaminação. Podem-
se levar ao microscópio amostras de bactérias, fungos e outros
microrganismos que se encontram no ar.
Os alunos poderão: Identificar fontes potenciais de poluição; recolher,
observar e identificar vários contaminantes do ar; observar e identificar
vários microrganismos presentes no ar; estudar os efeitos da poluição
do ar em plantas e animais.

ME93482

Estação de depuração
de água potável

Conjunto de tinas para representar as etapas
da clarificação da água: filtração, coagulação,
floculação, decantação e filtração em areia.
Conteúdo: tinas de tratamento com parede
magnética para fixação sobre suporte metálico
(não incluído), coluna de filtração, funil e lote de
produtos: areia, efluente, coagulante em
quantidades suficientes para uma centena de
ensaios. Com manual de instruções. É necessário
um agitador magnético (não incluído).

MT13332

A Pangeia

Recria o super-continente inicial e a sua separação progressiva. Muito
representativa pelo seu diâmetro. Modelo único em 3D.Composição:
Esfera metálica de cor azul, 40 cm de diâmetro, com 15 elementos
magnéticos representando diferentes continentes. Um suporte para
manter a esfera. Apresentação: Este modelo permite reconstruir a
conformação original dos continentes por analogia de contornos. Os
continentes magnetizados podem-se deslocar facilmente pela esfera.
A numeração dos elementos facilita a decomposição. Este modelo
permite explicar a expansão dos oceanos e a formação das cadeias
montanhosas. Fornecido com manual de instruções muito completo
com numerosas explicações pedagógicas.

MT15473

Globo terrestre em relevo

Esfera de 30 cm. Em relevo e dividido em duas secções para o estudo
das camadas internas da terra: Crosta, Manto superior, manto e núcleo.
 Com detalhe das diferentes temperaturas, densidades do ar, distâncias
e camadas atmosféricas. Com manual de professor. Material explicativo
em Inglês.

ME93619

Estação de depuração de águas residuais

Modelo destinado a simular o
funcionamento de uma estação de

depuração de águas residuais. Com
este modelo podem representar-se as

três etapas fundamentais: filtração -
decantação primária, depuração

biológica e decantação secundária.
Desmontável em todas as suas partes

para facilitar uma correcta limpeza.
Junto com a maqueta fornece-se: -
Conjunto de materiais destinados a

representar diversos contaminantes. -
 Microrganismos para a etapa de

depuração biológica. - Produtos para
a elaboração da solução tampão.

Dimensões totais (mm): 320 x 355 x
105 Com manual de instruções.

MT15020
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Modelo
de vulcão

Fabricado em PVC resistente e pintado.-
Montado sobre um suporte. - Guia incluído -
Dimensões: 50x25x19 cm. - Peso: 2,90 kg.

ME94474

Falhas e quebras

Estudantes de qualquer nível podem observar
as causas e as forças que incidem em
geografia da superfície terrestre. Inclui mais
de 20 atividades e projetos que mostram a
ação de um vulcão, as falhas e quebras.
Consiste num tabuleiro de demonstração,
três peças de espuma flexível, três estruturas
que simulam rochas, um vulcão em erupção,
e o material necessário para o projeto. Inclui
guia de atividades.

ME93497
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EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
Geologia

Globo terrestre

Esfera de 30 cm. Política.

ME94386

Quadro Mural «Fundo dos Oceanos»

Mapa do mundo onde se mostra a geografia
da terra e dos fundos oceânicos.
Representam-se picos, dorsais, montanhas,
plataformas continentais e ilhas. 66 x 99 cm.

Quadro mural «Ciclo da água»

De 90 x 64 cm.

ME09030

Maqueta de lençol freático

Esta maqueta oferece a possibilidade de
reproduzir o lençol freático; a tina enche-se
de areia e o nível da água pode controlar-se
mediante os semicilindros (poços artesianos).
Estes diferentes níveis dependerão da
intensidade de alimentação da água, do fluxo
de água, da granulometria; a regulação do
caudal de água efetua-se mediante uma pinça
de Mohr e um tubo de borracha. Além disso
podem realizar-se experiências sobre:
contaminação, poços artesianos, etc...
Composição: - Tina retangular de plástico
transparente de 450 x 250 x 250 mm - 5
Semicilindros de aço inoxidável unidos à tina.
- 1 Semicilindro igual aos anteriores situado
no outro extremo da tina. - 1 Tubo de borracha
fino. – 1 Malha de material plástico. Com
manual de instruções.

MT15470

Maqueta de rio

Maqueta que permite simular os fenómenos
de transporte e sedimentação numa corrente
fluvial. De inclinação variável. Em plástico rígido
e lavável, suporte de altura variável, recipiente
de recepção “estuário” em plástico
transparente. Superfície anti-deslizante que
evita a deslocação por gravidade dos
fragmentos. Dimensões: 1100 x 250 x 300mm.
Fornecido com manual de instruções.

MT13334 Modelo de circulação oceânica

Destinado a experiências sobre a influência
da temperatura e da salinidade sobre as
correntes oceânicas. Composição: - 2 Tinas
com 2 tubos de plástico transparente verticais
de 300 x 20 mm e 2 transversais de 210 x 8
mm - Capacidade de cada tubo: 1 dm3. Com
4 rolhas de borracha furadas. Com manual de
instruções.

MT15483

Modelo «Idade dos
fundos oceânicos»

Composição: - Suporte de 450 x 200 mm com
uma ranhura central. - Dois acetatos com uma
placa rígida (litosfera da crosta continental)
e duas zonas raiadas (litosfera da crosta
oceânica) que podem deslocar-se. Permite
demonstrar os movimentos de convecção do
manto, a utilização de dois modelos permite
visualizar os fenómenos de subducção e de
formação de dorsais oceânicas. Com três
modelos é possível representar dorsais,
subducção e falhas transformantes. Com
manual de instruções.

MT15475

Planisfério
Pangeia

Possibilita a reconstrução da fragmentação
do super-continente Pangeia. 11 peças
transparentes em polipropileno ajustáveis
entre si. Planisfério com meridianos e paralelos.

MT12116

Jazidas do subsolo

Reproduz por quatro lados as Secções
geológicas de depósitos de petróleo, sal e
carvão. – Podem observar-se os poços
petrolíferos e as minas. – Dimensões:
47x35x19 cm - Peso: 2,40kg.

ME94475

ME95045 Mural

ME93496 Mural em relevo
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EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
Geologia

Modelo do ciclo da água

Os alunos poderão simular
o ciclo da água (evaporação,
condensação e
precipitação) com este
modelo engenhoso. Inclui-
se um conjunto de dez
fotografias a cores
(220x280mm) e acetatos
que ajudarão à
compreensão do ciclo da
água e ao conhecimento
dos seus diferentes estados.

MT13402

Conjunto 8 maquetas geológicas

Conjunto de 8 modelos. Cada maqueta é
tridimensional. Descrevem de modo detalhado
as estruturas superficiais e as secções
transversais das seguintes configurações
geológicas:- os litorais - o vulcão - as falhas
- o glaciar alpino - a paisagem de montanha
- o glaciar continental - as pregas
montanhosas - as planícies costeiras

ME93603

Tectodidac

Modelo que reproduz os movimentos
tectónicos dobras, falhas e fenómenos como
a erosão e a sedimentação. Possibilidade de
conservar os modelos fabr icados .
Composição: Tina em plástico transparente
de 260x160x170mm. Placa de plástico
transparente com pistão, duas placas em L
também com pistão, outro pistão destinado
a comprimir o material utilizado (areia, gesso,
...). Com folheto de instruções (inclui vários
exemplos de utilização).

MT15472

Gesso branco

MT07362 5 kg

Telúrio

Cosmógrafo. Robusto e simples de utilizar,
para explicar as estações (equinócios,
solstícios), as diferentes fases lunares, o dia
/ a noite, a translação e a rotação, etc. Base
sobre a qual está fixado o sol, com um braço
giratório cujo eixo de rotação é o sol. Na outra
extremidade do braço está colocado o
sistema Terra-Lua, que gira ao redor do sol e
sobre si mesmo. O eixo da terra está inclinado
em 23,5 ° , podemos fazê- la g irar
manualmente. O mecanismo permite a
orientação da Terra que segue as estações,
estas últimas estão indicadas e desenhadas
sobre uma bandeja circular, no centro de
rotação do sistema, seguindo as constelações
do zodíaco. O sol pode substituir-se por uma
luz  04468. Características: diâmetro do sol:
200 mm - Diâmetro da terra: 150 mm -
Diâmetro da lua: 35 mm. Dimensões totais:
360 x 20 mm. Peso: 3.7 kg. Fornecido com
manual de instruções.

MT04467

Lâmpada
para telúrio

MT04468

Telúrio económico

Cosmógrafo. Elementar e simples de utilizar. Gira
manualmente e transmite o movimento mediante um
sistema de cadeia sobre engrenagem.

ME94360

Cosmógrafo

Equipamento de elevado nível e de fácil demonstração. Dimensões: 650x250mm. Com sol
luminoso incluído. Para estudar: A sucessão do dia e da noite, mudança na duração do dia e
da noite, sombras, as fases da lua, as luas em diferentes latitudes, eclipses do sol e da lua.
Com um indicador para observar as estaçõs do ano correspondentes e um conjunto de
acessórios para diversas experiências para a clarificação dos fenómenos. Com manual e
instruções e de atividades.

ME93607

Modelo sismógrafo

Explica o funcionamento de um sismógrafo,
o principio mecânico do traçado de um
sismograma: registo do movimento efetuado
sobre um papel que provém de um rolo,
deslocamento manual e perpendicularmente
ao sentido do movimento da base. Está
baseado no princípio da inércia do bloco de
papel, que está suspenso, em relação com o
marco do
dispositivo
onde se
provocam
movimentos
que simulam
um sismo
(ondas de
choque)

ME80225
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Equipamentos e acessórios
Instrumentação
Sistema de aquisição de dados
Material auxiliar
Vidro e plástico de laboratório
Mobiliário
Multimédia
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EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Material geral de laboratório

Mini agitador magnético

Capacidade: 1 Litro de água
Regulação eletrónica de velocidade
Chassis em plástico ABS
Sistema antideslizante
Tensão: 230V 1A

MT15140

Agitador magnético

ME94063

Chassis plano (50mm) em aço inoxidável, com
a superfície coberta por material anti-
deslizante. Velocidade regulada por
Microprocessador Flash com um botão de
comando sobre escala graduada em RPM.
Características :- Capacidade de agitação: 6
l- Max Visc Cps:2500 - RPM / TPM 250-1600
- Alimentação (V): 230 - Dimensões (mm): 170
x 50 x 116. Peso (Kg): 0.9 Dispositivo para
vareta suporte. Fornecido com barra
magnética.

Agitador magnético
com aquecimento

Características:
Capacidade: 2 l.
Rotação:
100 - 2000 rpm.
Temperatura:
regulável, máxima
180ºC. Estrutura
metálica revistida
com resina epoxi.
Equipado com haste
e pinça para segurar.
Fornecido com barra
magnética de teflón.
Dimensões do prato:
120x120mm.
Dimensões:
200x120x90mm.
Peso 2Kg.

ME95246

Agitador vibrador de tubos

Modo contínuo e descontínuo.
Suporte de tubos: 30 mm Ø
Comando para regulação de velocidade.
Vel. máx: 2800 rpm (+/- 100 rpm)
Manual de instruções.

ME94078

Barras magnéticas em teflon

ME94073  4X6mm

ME94074  7X20mm

ME94075  8X40mm

Banho Maria 6 l.

Resistência de aquecimento de aço inoxidável.
- Capacidade (l): 6 – Temperatura (º C): 110
- Potência (W): 600
– Dimensões da tina (mm): 140 x 150 x 300
- Dimensões exteriores (mm): 200 x 230 x 335
- Peso (kg): 4

ME94076

Fundo para banho

Fundo de proteção para a resistência do
banho maria 94076.

ME94091

Banho Maria com tina
transparente

Resistência de aquecimento com suporte
para 12 tubos de 18 mm, e com regulador
de temperatura digital.
- Chassis de aço inoxidável.
- Potência (W) : 500.
- Capacidade máxima (l): 5.
- Temperatura: ambiente +5ºC até 85ºC.
- Peso (g): 1700.
- Com tina de policarbonato transparente de
175 x 325 x 225 mm, de 5 l de capacidade.

MT13723

Manta de aquecimento 500 ml.

Com regulação eletrónica da temperatura
são instrumentos indispensáveis em qualquer
laboratório para processos de destilação,
digestão, evaporação, extração e ebulição.
- Exterior de aço pintado e isolamento térmico
interior de lã de fibra mineral, dispõem de
elementos de aquecimento em cromo-níquel.
- De aquecimento rápido, homogéneo e
consumo reduzido. Inclui um indicador
luminoso e uma lâmpada sinalizadora de
funcionamento.
- Para temperaturas até 370ºC.
- Com dispositivo para segurar varas.
- Volume 500ml.
- Consumo 250W.
- Dimensões(mm): 220x160.

258131



Compos c �n

C M Y CM MY CY

equipamento educativo~científico

P.99

M
.G

. L
a
b

.

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Material geral de laboratório

Balança de 3 vigas

Balança de leitura direta e rápida pesagem.
- Fabricada em fundição de metal leve, com
amortização magnética, chumaceiras de
ágata, facas de aço temperado e prato de
aço inoxidável.
- Equipada com dispositivo de pesagem
hidrostática.
- Leitura: 0,01 g; Alcance máximo: 311 g.

ME94249

Balança de Roverbal 2 Kg.

Capacidade 2 kg. Base de ferro, pratos em
alumínio de 150 mm, facas e chumaceiras em
aço temperado.

MT01080

Balança granatária 100 gr

- Capacidade: 100 g,
- Precisão: 0,02 g.
- Pratos de 80 mm.
- Base de madeira
com gaveta para
pesos. Inclui pesos
marcados e um
conjunto de
subdivisões de
grama.

252082

Balança eletrónica 2000 g
precisão 0,01 g

Desenho compacto e leve com caixa fabricada
em plástico de alta qualidade. Ecrã
retroiluminado com grandes dígitos. Prato de
pesagem de aço inoxidável. Proteção contra
deslocação de ar de plástico desmontável. Pés
aparafusados e nível de bolha de ar. Quatro
unidades de pesagem. Função de tara subtrativa
em todo a gama de pesagem. Função de
contagem de peças. Calibração mediante peso
externo (incluído). Alimentação mediante
carregador externo CA 220V  (incluído) ou 4
pilhas tipo AA (não incluídas). - Leitura: 0,01 g.
- Campo de pesagem Máx: 2000 g.
- Prato: diâmetro 13 cm.

258920

Balança eletrónica 2000 g
precisão 0,1 g

Desenho compacto e leve com caixa fabricada
em plástico de alta qualidade. Ecrã
retroiluminado com grandes dígitos. Prato de
pesagem de aço inoxidável. Pés aparafusados
e nível de bolha de ar. Quatro unidades de
pesagem. Função de tara subtrativa em todo
a gama de pesagem. Função de contagem
de peças. Calibração mediante peso externo
(incluído). Alimentação mediante carregador
externo CA 220V  (incluído) ou 4 pilhas tipo
AA (não incluídas).

258918

Balança 500g
precisão 0,1g

Programa de ajuste CAL, pesos de controlo.
Função de pesagem para componentes.
Utilização facilitada para fórmulas. Tomada de
ligação de série na parte posterior para
adaptador de rede. Adaptador de rede não

ME94411

Balança 1200g
precisão 0,01g

Proteção contra deslocações de ar de série.
Tampa desmontável com orifício para pipetar.
Espaço de pesagem AxPxA 158x143x64 mm.
Medidas compactas, muito vantajoso quando
se dispõe de pouco espaço. Sistema de

manuseamento confortável . Todas as funções
têm a sua própria tecla no painel de

comando. A balança tem de série um nível
de bolha de ar e parafusos nivelantes

para nivelá-la com precisão, obtendo-
se assim uma precisão absoluta nos

resultados de pesagem. Display
LCD retroiluminado com altura

de dígitos 15 mm. Indicação de
capacidade. Uma faixa

ascendente luminosa indica
a margem de pesagem
ainda disponível.
Leitura de 0,01g
Campo de pesagem max
1200g. Prato 12 cm.
Linearidade ± 0,03 g
Manual de instruções.

ME94412

Balança elementar
500 G precisão 0,1 G

Balança simples para laboratório, fabricada
em ABS, com ecrã digital de fácil leitura e
teclado hermético à prova de salpicos de
água. Tara subtrativa em toda a gama.
Calibração automática com peso de ajuste
externo (não incluída).
Alimentação mediante carregador externo
CA 220V  (incluído) ou 4 pilhas tipo AA (não
incluídas).
- Leitura: 0,1 g.
- Campo de pesagem: Máx: 500 g.
- Prato: diâmetro 150 mm.

258900

Balanças eletrónicas 1000 g.

Desenho compacto e leve com caixa fabricada
em plástico de alta qualidade. Ecrã retroilu-
minado com grandes dígitos. Prato de pesagem
de aço inoxidável. Proteção contra deslocação
de ar de plástico desmontável. Pés aparafusados
e nível de bolha de ar. Quatro unidades de
pesagem. Função de tara subtrativa em todo a
gama de pesagem. Função de contagem de
peças. Calibração mediante peso externo
(incluído). Alim. mediante carregador externo CA
220V  (incluído) ou 4 pilhas tipo AA (não incluídas).

- Leitura: 0,01 g.
- Campo de pesagem Máx: 1000 g.
- Prato: diâmetro 13 cm.

258917

- Leitura: 0,001 g.
- Campo de pesagem Máx: 200 g.
- Prato: diâmetro 8 cm.
- Repetibilidade +/-0,002 g.
- Linearidade +/-0,002 g.

258919

Balanças GRANDE QUALIDADE

- Leitura: 0,1 g.
- Campo de
pesagem Max:
1000 g.
- Prato:
diâmetro 13 cm.

Função de auto desligar para
poupança de energia após 3
minutos sem alteração de
peso. Prato de 15cm.
Reprodutibilidade 0,1g.
Manual de instruções.

incluído. Pronta para ser
utilizada. Pilhas incluídas.
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EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Material geral de laboratório

Placa de aquecimento

Diâmetro da placa
(mm):135.
- Potência (W): 400.
- Temperatura (ºC): 400.
- Regulação analógica.
- Placa de alumínio.
- Dimensões (mm):
220 x 105 x 165.
- Peso (Kg): 2.

MT15181

ME94065 100ML

ME94066 250ML

ME94090 500ML

Centrífuga analógica

Centrífuga de desenho compacto e funcional
com um nível muito baixo de vibração e ruído.
- Os porta tubos são em alumínio, o que lhes
proporciona uma maior resistência aos golpes
e a erosão. Dispõe de sistema de desligar o
motor ao abrir a tampa, temporizador de 30
minutos regulável, regulação  da velocidade a
saltos, piloto de sinalização de ligado e tampa
de metacrilato transparente azul e abatível.
Botão de inicio de marcha. Com oito porta tubos
de alumínio. Capacidade: 8x15 ml. Velocidade
máxima: 5000 rpm. Temporizador: 0 - 30 min.
F.C.R. máxima: 3130 g. Potência: 150 w.
Dimensões: 310x340x270 mm. Peso: 18 Kg

258926

Centrífuga angular

Centrífuga angular de pequeno tamanho e
configuração simples mas robusta.
- A sua caixa é cilíndrica e a tampa de plástico
transparente.
- A suspensão do motor é elástica, o que
elimina a necessidade de efetuar uma
calibração exata.
- A base está dotada de três pés ventosa,
que seguram a centrífuga firmemente na
mesa, impedindo que deslize.
- Com regulação
de velocidade a
saltos e 6 porta
tubos de plástico.
- Capacidade:
  6x15 ml.
- Velocidade
máxima:
 4000 rpm.

258925

Destilador
de vidro

O equipamento completo é de vidro
borosilicato, de funcionamento automático.
- A resistência de aquecimento em quartzo
assegura a obtenção de água de alta pureza.
- Possui um dispositivo de segurança que é
acionado em caso de sobre aquecimento e
sensor de temperatura que desliga o
equipamento ao detetar temperatura no
refrigerante, superior
a 60ºC.
- Produção: 2 l/h.
Consumo: 3 kw/h.
- Dimensões:
70x24x68 cm.
- Peso: 7 kg

258927

Placa de aquecimento

Potência 1500W. Diâmetro da placa 185mm.
Regulação contínua do termóstato. Indicador
luminoso de
funcionamento.
Pés
antideslizantes.

MT15263

Pesos de latão

MT01070 1 g.

MT01072 5 g.

MT01073 10 g.

MT01074 20 g.

MT01075 50 g.

MT01077 200 g.

MT01079 1000 g.

Conjunto de pesos 1000 g.

Inclui: 1 peso de 500 g, 1 peso de 200 g, 2
pesos de 100 g, 1 peso de 50 g, 2 pesos de
20 g, 1 peso de 10 g.

MT01082

Subdivisões do Grama

1 x 10 mg, 2 x 20 mg, 1 x 50 mg, 2 x 100 mg,
1 x 200 mg, 1 x 500 mg. Precisão 3% y 5%.

MT06126

Estufas de incubação

Capacidade: 30 l – Gama de temperatura: +5-
80ºC – Resolução: 0.1 ºC – Flutuação: +/- 0.5ºC
– Dimensões exteriores: 46x51x69 cm –
Dimensões interiores: 31x31x31 cm – Peso:
39 kg – Alimentação: 220 V, 50 Hz ± 10% –
Inclui 2 bandejas de rede.

253089

Capacidade: 45 l – Gama de temperatura: +5-
80ºC – Resolução: 0.1 ºC – Flutuação: +/- 0.5ºC
– Dimensões exteriores: 50x55x73 cm –
Dimensões interiores: 35x35x35 cm – Peso:
39 kg – Alimentação: 220 V, 50 Hz ± 10% –
Inclui 2 bandejas de rede.

258924

Pyromaxi

Temperatura de
aquecimento: 0-750ºC.
- Potência: 500W.
- Alimentação: 230V.
- Indicador de
funcionamento.
- Botão
regulador/interruptor.
- Superfície de
aquecimento: 12x12 cm.
- Cabo de 2,5m.

MT10045

Adaptadores para balões
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EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Material geral de laboratório

Estufa de dissecação 30 l.

Estufa equipada con controlo de temperatura
digital, temporizador e alarme de controlo.
- Câmara interior de aço inoxidável com
suporte para prateleiras facilmente
desmontáveis o que facilita a sua limpeza.
- Equipada com janela dupla de vidro.
- De convecção natural.
- Capacidade: 30 l.
- Temperatura máxima: 250ºC.
- Flutuação da temperatura: + 1°C.
- Consumo: 1.2 kW.
- Dimensões exteriores (cm): 62x45x52.
- Dimensões interiores (cm): 28x28x28.
- Peso: 30 Kg.
- Alimentação: 220V + 10%, 50 Hz + 1 Hz.

ME96100

Estufa de dissecação 45 l.

Estufa equipada con controlo de temperatura
digital, temporizador e alarme de controlo.
- Câmara interior de aço inoxidável com
suporte para prateleiras facilmente
desmontáveis o que facilita a sua limpeza.
- Equipada com janela dupla de vidro.
- De convecção natural.
- Capacidade: 45 l.
- Temperatura máxima: 250°C.
- Flutuação da temperatura: + 1°C.
- Consumo: 1.5 kW.
- Dimensões exteriores (cm): 50x55x73.
- Dimensões interiores (cm): 35x35x35.
- Peso: 42 Kg.
- Alimentação: 220V + 10%, 50 Hz + 1 Hz.

258921

INSTRUMENTAÇÃO
Material geral de laboratório

Medidor de pH tipo caneta

Possui calibração manual em um ponto, com
o qual assegura uma precisão da medição
em ±0.2 pH.
A medição lê-se directamente no seu visor
de cristal líquido e é visível de qualquer ângulo.

250856

Medidor de ph de bancada para educação

- Gama de pH: 2,00 a 16,00 pH.
- Precisão de pH (20ºC) ±0,02 pH.
- Resolução de pH 0,01 pH.
- Gama de temperatura -5,0 a 105,0ºC.
- Precisão de temperatura (20ºC) ± 0,5ºC
  até 60ºC ; ± 1ºC até 105ºC.
- Resolução de temperatura 0,1ºC.
- Calibração de pH automática em 1 ou 2 pontos
com 2 conjuntos de valores memorizados. (pH
4.01;7.01;10.01 ou 4.01;6.86;9.18).
- Compensação de temperatura automática
desde -5,0 a 105,0ºC.
- Elétrodo de pH com sensor de temperatura
incorporado (incluído).
- Agitador magnético interno alimentação 12
Vdc com adaptador (incluído).
- Condições de trabalho de 0 a 50ºC; H.R.
  máx. 95%.
- Dimensões mm): 190 x 105 x 50.

ME94080

Termómetro digital

Visor de leitura cómoda. A sonda dispõe de
em cabo de 1 m de comprimento, o que
aumenta a versatilidade do instrumento.
Características: - Gama: -50°C a 150°C - Sonda:
Tipo Pt 100 - Tempo de resposta: 20 s máximo
- Precisão: ± 0,3°C / 0,5°C - Resolução: 0,1°C
– Auto teste
- Alimentação: Pilha botão (3000 horas)
- Dimensões (mm): 106 x 58 x 19
- Sonda: 3 ø x 160
- Peso (g): 80

MT04967

Luxómetro

Gama de leitura: 50.000 Lux.
- Resolução: 1 lux.
- Precisão: ± 5%. Normativa: IEC STANDARD A(2856K)

ME94105

Medidor de pH portátil

Medidor de pH/ORP portátil e simples de
manejar.
Gama: 0.00-14.00 pH; 0 - ±1400 mV
Resolução: 0.01 pH; 1 mV
Precisão: ± 0.03 pH; ± 0.2% mV
Compensação automática de temperatura
Com elétrodo combinado
Calibração: 1 ou 2 pontos.

MT03766
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INSTRUMENTAÇÃO
Material geral de laboratório

Fonte de alimentação
CC e C.A. 1A.

Características técnicas:
- Entradas: 125 e 220 V-50 Hz.
- Saídas CC: 1´5, 3, 4´5, 6, 9 e 12 V, com seletor.
Saídas CA: 12 e 30 V.
I máx. 1A.
Proteção anti-curto circuitos e fusível.
Indicador luminoso de rede e sobrecarga,
com interruptor.
Bornes de 4 mm ø.
Dimensões (mm): 150 x 70 x 120.
Peso (g): 1.220

ME91073

Fonte de alimentação
CC e C.A. 2A.

Características técnicas: - Entrada: 220 V-50
Hz - Saídas CC: 3, 6, 9 y 12 V, com selector -
Saídas CA: 3, 6, 9 e 12 V, com selector -
Intensidade máxima: 2 A, em continua e
alterna - Sistema de protecção anti curto-
circuitos por sistema magneto-térmico –
Equipada com indicador luminoso de rede e
interruptor - Bornes de 4 mm ø – Dimensões
(mm): 150 x 70 x 130 - Peso (g): 1.640

ME92135

Fonte de alimentação gama
«Elegance» CC y C.A. 5A.

- 6 ou 12V em
  CC e CA.
- Intensidade: 5A.
- Com manual
  de instruções.

MT01981

Fonte de
alimentação
gama
«Elegance» CC 1A.

3-4,5-6-7,5-9-12V CC
Intensidade: 1A

Proteção mediante
fusível.

230V 50Hz
150 x 250 x 150 mm

MT01983

Fonte de alimentação gama
«Elegance» CC 5A. variable

- Tensões fixas: 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 -12V
  em CC e CA
- Corrente máx.: 2A.
- Fornecido com manual de instruções

MT01989

Frequencímetro Mesura®

Permite a medição de frequências de sinais
periódicos sinusoidais, triangulares e quadradas
até 20KHz. Frequência mensurável de 0,2Hz a
20KHz. Em quatro gamas: 0,2 a 20Hz, 20 a
200Hz, 200 a 2000Hz e 2000 a 20KHz. 4 gamas
em períodos 5 a 0,05s, 0,05 a 0,005s, 0,005 a
0,0005s e 0,5ms a 0,05ms. Entrada de sinal
mensurável com bornes de 4mm. Resolução
0,001 a 10Hz ou 0,01s a 0,01ms. Ampliação de
sinal a medir de 0,1 a 20V CC. Ecrã gráfico LCD
3 dígitos. Proteção de curto circuito acidental.
Alimentação com 2 pilhas de 1,5V R6(AA).
Possibilidade de alimentação com adaptador
ou bateria recarrgável (não incluída). Manual de
instruções.

MT22049

Gerador de baixa
frequência Mesura®

Gerador de baixa frequência. Permite a
visualização de tensões alternas sinusoidais.
Gama de tensão 1 a 10V pico-pico (400mA).
Gama de Frequência: de 0,01 Hz a 100Hz em
4 gamas (0,1-1-10-100). Dimensões
155x105x45mm. Manual de instruções.
Alimentação com transformador.

MT04730

Gerador de funções de 2 Mhz

Gama de frequência: 0.02 Hz a 2 MHz (7
gamas) Forma de onda: sinusoidal, triangular,
quadrada, rampa. Largura de banda: 0,02Hz
a 2MHz. Amplitude: 10V de pico a pico, 50
Ohm. Frequência de resposta 3 dB a 2MHz,
ecrã de 4 dígitos. Contador de frequência de
10Hz a 2MHz, sensibilidade 0,01%. Atenuação
1dB/20dB.

ME94098

Osciloscópio analógico 20 Mhz

Especificações:
Largura de Banda 20 MHz máximo
Tempo de resposta menor que 17,5ns.
Sensibilidade vertical 5mV-5V/div 1Gs/s.
Sondas 2. Sinal de entrada 400VAC/DC. Base
de tempo 0,1uS-0,2s/div. Ecrã digital CRT de
6". Normativa CE.

ME93997

Multímetro didático

Quadro móvel de 67 x 55 mm, Ri=1000
Ohmios, I=400μA, montado sobre painel
com ponte de díodos, bornes e circuito
adequado para o converter em
voltímetro ou amperímetro de
CC ou CA.
Dimensões (mm): 80 x 145 x 170.

ME91093
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INSTRUMENTAÇÃO
Material geral de laboratório

Multímetro analógico
de demonstração

Escalas:5 mA - 50 mA - 0.5 A - 5 A5 V - 50 V -
250 V - 500 V. Montado sobre suporte metálico
de grande tamanho: 22 x 24 x 9.5 cm. Base
de 26 x 19 x 6 cm. Com bornes de segurança.

250075

Multímetro digital básico

Tensão CC, CA: 600 V
Precisão: 0.5%
Intensidade CC: 10 A
Resistência: 2 MOhm
Prova de díodos, continuidade e transístores.
Protetor de borracha.
EN61010-1 CAT II 600V

MT01939

Multímetro digital

Tensão CC: 600 V
Tensão CA: 600 V
Precisão: 0.5%
Intensidade CC, CA: 10 A
Resistência: 200 MOhm
Prova de continuidade, transístor, díodos.
Capacidade: 20 uF
Frequência: 20 kHz
EN61010-1 CAT III 600 V

254740

Amperímetro Mesura®

0 - 9 A (contínuo ou
valor eficaz).

MT22031

INSTRUMENTAÇÃO

Exclusivo Pierron!

Teslâmetro Mesura®

Gama de medição: -100 a 100 mT.
- Precisão: 2%.
- Resolução: 1%.
- Ecrã: 2000 pontos.
- Saída analógica: 0/+2V (-100/+100 mT).
- Alimentação: 2 pilhas R6 1,5V.
- Dimensões (mm): 155 x 105 x 45.
- Com manual de instruções.

MT22023

Cronómetro Mesura®

Gama de medição: 0 a 9,999 s, 0 a 99,99 s, 0
a 999,9 s.
- Resolução: 1 ms para barreiras fotoeléctricas,
saída analógica: 0 a 2V para queda livre,
alimentação: 2 pilhas 1,5V LR6, autonomia: 50
horas.

MT22029

MesuraMesura®

Gama completa de instrumentação didática de
laboratório. Pedagógicos, versáteis, de utilização
intuitiva e de pequeno tamanho.

Voltímetro Mesura®

MT22030

Amplia a medição
da interface até
100 V.
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INSTRUMENTAÇÃO Mesura® Exclusividade
Pierron

Termómetro Mesura®

Gama de -40 a 110ºC. Precisão +/-0,5ºC
Ecrã gráfico LCD retroiluminado de três dígitos.
Alimentação duas pilhas alcalinas 1,5V LR6.
Material ABS cinzento. Com manual de
instruções e sonda tipo PT100.

MT22027

Manómetro Mesura®

Gama de 0,00 a 10,99hPa; 0 a 200hPa.
Ecrã gráfico LCD retroiluminado de
três dígitos. Inclui manual de
instruções tubo de silicona.

MT22032

Medidor de pH Mesura®

0 - 14 pH.
- Ligação BNC, fornecida sem sonda.

MD22017
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INSTRUMENTAÇÃO
Material geral de laboratório

Luxómetro Mesura®

Gama de 0 a 200 lux - 0 a 2000 lux - 0 a 20000
lux. Resolução 1 lux.
Ecrã gráfico LCD retroiluminado de três dígitos.
Inclui manual de instruções e captador de luz.

MT22033

Oxímetro Mesura®

Gama 0 a 100% de O2.
Unidades % ou mg/l
Ecrã gráfico LCD retroiluminado
de três dígitos.
Inclui manual de instruções e cabo BNC.
Não inclui sonda.

MT22018

Sonda de oxigénio

MT22051

Condutivímetro Mesura®

Com compensação de temperatura manual.
2 mS/cm, 20 mS/cm, 200 mS/cm.
- Fornecido sem sonda.

MD22013

Contador Geiger Muller
Mesura®

O contador de Geiger Müller deteta
radioatividade alfa, beta e gama.
Sensibilidade na irradiação: 65 cps/mR/h
/137Cs). Ecrã gráfico LCD retroiluminado
de três dígitos.
Inclui manual de instruções.

MD22014

Elétrodo de Ph

MT04890

Sonda para Condutivímetro

MT22015
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SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS
Material geral de laboratório

Consola de dados GL, Secundária

Consola de dados versátil e simples
para o nível secundário. Incorpora
na consola um sensor de
temperatura, luz e som. Com ecrã
gráfico LCD. Com memória para
armazenar até 8 experiências com
500 pontos. Em contínuo recolhe
dados durante 47 dias. Intervalo
mínimo 22mS. Com possibilidade
de ligação de dois sensores
externos. Trabalho simultâneo de
quatro sensores ao mesmo tempo.
Ecrã LCD e ligação ao computador
por porta USB. A consola inclui o
carregador, um sensor de
temperatura externo, uma licença
de Software de Secundária e
manual de instruções incluídas no
CD. Software de secundária, muito
completo e intuitivo, com a
possibilidade de trabalho com
gráficos, medidores analógicos e
digitais. Assim como a selecção do
modo de recolha de dados, gravar,
exportar dados para excell,
exportar dados recolhidos e análise
de dados, sobre o gráfico.

ME94712

Consola de dados GL
(com GPS)

Consola com conexão não alâmbrica e com
edição de mapas de Google Earth e Google
Maps, de forma a recolher dados durante um
determinado percurso e estudar os resultados
em cada ponto. Muito útil para os estudos
sobre meio ambiente.

ME94712

Sensor de distância

Sensor infra-
vermelhos. Gama
de 200 a 1200mm,
resolução 1mm.

ME94722

Sensor de força

Duas gamas:
±8N, resolução 0,01N.
±50N, resolução 0,2N

ME94719

Sensor de posição angular

Sensor combinado de
ângulo, posição e sensor

de rotação.

ME95029

Acessórios para sensor
de posição angular

Roldana dupla e dois pratos de metal para o
estudo da conservação do momento angular.

ME94765

Sensor de campo magnético

Gama ±100mT, resolução 0,1mT.

ME94721

Sensor de
conductividade

Gama de 0 a 200.000 μS, resolução ±2%.
Requer um sensor de temperatura para fazer
a compensação da condutividade.

ME94714

Sensor de corrente ±100 mA.

Gama ±100 mA, resolução 0,2mA. Requer
um sensor de temperatura para realizar
a compensação.

ME94717

Sensor de
corrente ±10 A.

Gama  ±10 A, resolução 0,02A. Requer um
sensor de temperatura para realizar a
compensação.

ME94718

Sensor de células fotoelétricas

Tempo de resolução 61μS.
Inclui um software específico.

ME94732



Compos c �n

C M Y CM MY CY

Sensor de bússula digital

Gama de 0-360º. Intervalo mínimo
recomendado de gravação 10ms.

ME94759
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SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS
Material geral de laboratório

Sensor milivoltímetro CA

Sensor de Voltagem para corrente alterna.
Gama ±2V resolução 5mV.

ME94715

Sensor de carga

Medidor de carga elétrica. Gama ±100nC,
resolução 0,5nC.

ME95961

Sensor de movimiento avançado

Sensor que mede distância, velocidade e
aceleração diretamente. Intervalos de
medidas a selecionar: Distância quatro gamas
(±15mm, ±100mm,± 0,5m, ±4.0m), velocidade
três gamas (±0,5ms 1, ±2,5ms 1, ±10ms 1) e
aceleração três gamas ( ±3ms 2, ±10 ms 2,
±50ms 2).

ME94761

Sensor altímetro

830 a 1150 mbar, resolução 0,5 mbar. 300 a
1100 mbar, resolução 1mbar.
-300 a 500m, resolução 1 m.

ME94716

Sensor de
temperatura

Intervalo -20 a 120ºC, resolução 0,2ºC

ME94726

Sensor de altas temperaturas

Gama dupla: -200ºC a 1200ºC, resolução 1ºC.
-20 a 120ºC, resolução 0,2ºC.

ME94727

Sensor de CO

Gama de 0 a 100ppm. Resolução 0,1ppm

ME94754

Sensor de CO2

Intervalo de 0 a 100ppm. Resolução 0,1ppm

ME94755

Sensor de humidade

Gama de 0-100%, resolução 1%. Requer um
sensor de temperatura para compensação.

ME94730

Sensor de luz

0 a 100.000 lux, resolução 5%.

ME94720

Sensor de NO2

Gama de 0 a 10ppm. Resolução 0,01ppm.

ME94756

Sensor de voltajem ±20V.

Sensor para corrente contínua. Gama ±20V,
resolução 0,05V

ME94728

Sensor de voltajem ±1V.

Sensor para corrente contínua. Gama ±1V,
resolução 0,002V

ME94729
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Sensor de oxigénio atmosférico
com acessorios

Gama de 0 a 30%. Resolução 0,1%. Intervalo
mínimo recomendado de gravação 100ms.
Acessórios: Tubo de ligação, adaptador para
boca e tubos de aspiração

ME94760

Sensor de oxigénio dissolvido

Compensação automática da temperatura.
Gama 0 a 240%. Resolução 1%.
Gama de 0 a 20mg/dm3.
Resolução 0,1mg/dm3.

       Sob Cosulta
ME94758
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SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS
Material geral de laboratório

Sensor de Ph

Gama de 0 a 14pH, resolução 0,01pH

ME94723

Sensor de pressão absoluta

Gama de 0 a 200KPa, resolução 1KPa.

ME94724

Sensor de pressão diferencial

Gama de +15kPa a -15kPa, resolução 0,02kPa

ME94750

Sensor de Pulso

Gama de 0 a 240 bpm, resolução 1bpm.
Mínimo intervalo de gravação 1segundo.

ME94763

Sensor de SO2

Gama de 0 a10ppm. Resolução 0,01ppm.

ME94757

Sensor de Som

Gama de 30 a 110dB ou ±90mPa, resolução
1dB

ME94725

Sensor de ECG

Gama de 0 a 240bpm,
resolução 1bpm.
Mínimo intervalo de
gravação 10mS.

ME94751

Sensor espirométrico

Gama -1KPa a +1KPa. Resolução 0,002kPa.
Mínimo intervalo recomendado 10ms.

ME94753

Sensor de iões
seletivos

Nitrato 62.000-0,4 ppm
Cálcio 4.010-0,02ppm
Enxofre 32.000-0,003ppm
Amónio 9.000-0,9ppm
Bromo 81.000-0,4ppm
Cloro 35.000-1ppm
Flúoreto 1.900-0,02ppm

ME94762

Banda de Pulso

Acessório não indispensável para usar com
o sensor de pulsação e assim medir a
pulsação durante o exercício.

ME94764

Varas de adaptação
para sensores

Vara para facilitar a montagem de sensores.

ME94766
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MATERIAL AUXILIAR
Material geral de laboratório

Aros de suporte

Aro suporte com noz

Em aço. Fechado. 100 mm diâmetro.
255 mm de comprimento.

ME94180

ME92137    80 mm Ø

ME92138   100 mm Ø

Espátula colher

Comprimento:
220 mm.

MT06652

Espátulas colher duplas

MT06650  Plana 200 mm .

MT06654  Plana 150 mm.

Microespátula

Espátula nos dois lados. De 150mm de
comprimento. Pás de 25x9mm.

254060

Suporte em alumínio para 12 t.e.

Metálica, com oito encaixes para tubos de
16 mm Ø e quatro para tubos de 25 mm Ø.
Dimensões (mm): 65 x 85 x 155.

ME93280

Suporte em alumínio para 16 t.e.

Metálica, com 16 encaixes para tubos até
16 mm Ø. Dimensões (mm): 65 x 85 x 155

ME92411

Suporte para tubos de ensaio em plástico

De polipropileno, autoclaváveis.
Para 40 tubos de hasta 20 mm Ø

MT00025

Suporte para tubos de ensaio em plástico

De polipropileno, auto claváveis.
Para 60 tubos até 16 mm Ø

MT06869

Suporte para tubos de ensaio metálico

De aço
inoxidável.
Para 50 tubos
até 16 mm Ø

MT00061

Suporte para
tubos de ensaio
metálico

De aço inoxidável.
Para 12 tubos até 16 mm Ø

MT00049

Rede difusora

Em arame de 1mm.
Dimensões (mm): 150 x 150.

ME92182

Noz dupla

Metálica zincada, com rodas de ajuste em
plástico.
De 70 mm de comprimento.
Para hastes até 16 mm.

258274

Noz dupla

Metálica zincada, com rodas de ajuste em
plástico.
De 53 mm de comprimento.

MT00165

Noz dupla Ø12 mm.

Em alumínio injectado,
para fixar placas ou
hastes até 12 mm ø, a
90° e 180°.
Dimensões (mm):
53 x 60 x 60.

ME91111

Pinça com gancho

Para termómetros. Em metal cromado
com noz fixa para hastes até 18 mm Ø.
130 mm de comprimento.

250402

Pinza de madeira para
tubos de ensaio

De braços assimétricos.
20 x 23 x 180 mm.

ME93275
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MATERIAL AUXILIAR
Material geral de laboratório

Pinça de Hoffman fechada

Fabricada em metal niquelado.
Abertura: 17 mm.

ME93342

Pinça de Mohr

Em metal niquelado. De 70 mm
de comprimento.

ME93573

Pinça metálica para tubos
de ensaio

Em vara de aço, de 150
mm de comprimento.

MT00401

Pinça dupla
para bureta

Pinça automática com noz para hastes até
13 mm. Pontas revestidas de borracha. De
alumínio pintado no forno.

MT00063

Pinça com 4 dedos sem noz

Em metal cromado,
pontas revestidas
com cortiça.
Abertura:
0-80 mm.
Comprimento:
230 mm

MT00181

Pinça para
bureta
com 3 dedos sem noz 0-30

Em metal cromado. Pontas plastificadas.
Abertura: 0-30 mm. Comprimento: 175 mm

MT01734

Pinça para bureta com 3 dedos
sem noz 0-70

Em metal cromado. Pontas plastificadas.
Abertura: 0-70 mm. Comprimento: 240 mm

MT01741

Pinça para bureta com
3 dedos com noz

Em metal cromado. Com ajuste duplo. Com
noz giratória para hastes até 18 mm Ø.
Pontas plastificadas.
Abertura: 0-60 mm. Comprimento: 145 mm

MT00280

Abertura: 0-30 mm. Comprimento: 125 mm

MT01732

Abertura: 0-70 mm. Comprimento: 165 mm.

MT01739

Em metal cromado com pontas revestidas de
PVC. Noz fixa para hastes até 14 mm Ø.
Abertura: 7-25 mm. Comprimento: 100 mm

MT01743

Em metal cromado com pontas revestidas de PVC.
Abertura: 7-25 mm. Comprimento: 150 mm

ME93345

Pinça para termómetro

Em metal cromado com noz giratória para
hastes até 18 mm.
Abertura: 6-15 mm. Comprimento: 140 mm

ME93576

Pinça para cadinhos

Pinça de aço com pontas curvas e braços em
V. perfeitamente adaptada para pegar em
cadinhos quentes.
Comprimento total: 250 mm.
Comprimento de braços: 140 mm

MT00292

Pinça para cadinhos

Pinça de aço com pontas curvas e braços em
V. perfeitamente adaptada para pegar em
cadinhos quentes.
Comprimento total: 250 mm.
Comprimento de braços: 140 mm

252035

Base suporte com haste

Base em chapa pintada no forno.
De 140x200 mm. Haste de
600x10 Ø mm.

ME91112

Pinça para bureta com
3 dedos com noz

Em metal cromado. Com ajuste duplo. Com
noz giratória para hastes até 18 mm Ø.
Pontas plastificadas.

Pinça para buretas com noz

Em metal cromado com noz giratória para
varas até 18 mm Ø.
Pontas plastificadas.
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MATERIAL AUXILIAR
Material geral de laboratório

Tripés

Para lamparina de álcool. Dimensões: 150
mm altura. 90mm de diâmetro.

ME92091

Para bico de gás. Em vara de aço de 4 mm Ø.
Dimensões: 220 mm altura.

ME93994

Afiador de fura-rolhas

Com faca de aço temperado e cabo metálico.

ME94151

Fura-rolhas

De 6 calibres: de 5 a 11 mm, fabricado em latão
niquelado. Para furar rolhas de cortiça.

251664

Escorredor laboratório

Escorredor em
arame revestido de
polietileno branco.
Com bandeja para
recolha das gotas,
em plástico. Pode
ser pendurado na
parede
ou colocado em
cima da bancada.
Tem 65 terminais
de escorrimento.
Dimensões: 640 x
360 x 140 mm.

258602

Suporte duplo para funís

Suporte de madeira para funis cónicos de
60º ou ampolas de decantação.

MT00698

ME94188 Nº 1. 7 mm Ø. PIPETAS

ME94189 Nº 2. 15 mm Ø. BURETAS

ME94190 Nº 4. 24 mm Ø. T. DE ENSAIO

ME94191 Nº 7. 50 mm Ø. PROVETAS

ME94192 Nº 8. 55 mm Ø. COPOS

Micropipetas de aspiração

Pipeta automática de volume variável. O ajuste
faz-se com uma só mão através de uma roda
integrada na pipeta e a variação do volume
é mostrada num ecrã de 3 dígitos.

MT08432 Para volumes de 2-20 μl.

MT08433 Para volumes de 10-100 μl.

MT08434 Para volumes de 20-200 μl.

MT08435 Para volumes de 100-1000 μl.
Para micropipetas 2-200 ul. Embalagem de
1000 unidades.

MT08439

Pontas para
pipetas

Para micropipetas 100-1000 μl. Embalagem
de 500 unidades.

MT08443

Pompete

Para ajuda à pipetagem
em borracha,
manuseamento fácil com
uma só mão. Este
modelo universal
apresenta uma ponta
alargada e de forma
cónica, o que permite a
sua adaptação a uma
maior variedade de
pipetas. Capacidade
máxima 10ml.

MT06657

Suporte para pipetas e buretas

Com 112 lugares para pipetas e buretas. Em arame de aço inoxidável.
Dimensões: 33 x 26 x 12,5 cm.

ME93663

Aspiradores de pipetas

A sua concepção ergonómica permite a pipetagem de
produtos perigosos com toda a segurança: o corpo do
pipetador segura-se só com uma mão, o botão de
aspiração e de libertação acciona-se só com um dedo,
um cone de segurança com escala assegura a boa
funcionalidade da pipeta. Fornecido com instruções.

MT06706    De 0 a 10 ml.

MT06707    De 0 a 25 ml.

Escovilhões

Cabo de arame. Escova de cerda.

Suportes elevadores

De alumínio, com suporte em
harmónio. 4 pés anti-deslizantes.

MT00700 De 100 x 100 mm. Altura: 40-140 mm.
Peso máx.: 14 kg.

MT00701 De 150 x 150 mm. Altura: 50-270 mm.
Peso máx.: 27 kg          

MT00704 De 200 x 200 mm. Altura: 50-320 mm.
Peso máx.: 38 kg          
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MATERIAL AUXILIAR
Material geral de laboratório

Contentor
para pipetas

Para enxaguar as pipetas.
650 mm altura x 162 mm Ø

MB06837

Lava pipetas
automático

Em polietileno muito
resistente. Grande
velocidade de
funcionamento.
Sistema de sifão. Recipiente
lavador com sifão de 734
mm de altura x 170 mm Ø.
Cesto para pipetas de
300-348 mm x 145 Ø.
Base para cesto.

MB06860

Suporte de
plástico para

pipetas

Para 44 pipetas.
32 orifícios de 13 mm de diâmetro
12 orifícios de 17 mm de diâmetro

ME94222
Papel de filtro em disco

Quantitativo. Em caixa de 100 unidades.

ME91179 90 mm Ø

MT07411 100 mm Ø

MT07412 150 mm Ø

MT07410 180 mm Ø

MT08735     100 mm Ø  

MT08736     150 mm Ø

Papel de filtro

210665    42 x 32 cm. RESMA

ME91213 42x32 cm. 25 FOLHAS

Rolhas de cortiça

De 25 x 20 x 33 mm.

ME93360

Sortidas, 1/2 kg.

ME94185

Rolhas
de boracha

ME92188 Com dois furos 39 x 29 x 46 mm.

ME93350 Com dois furos 30 x 24 x 24 mm.

ME93352 Furada 35 x 27 x 42 mm.

ME93355 Com dois furos 24 x 19 x 27 mm.

ME93359 Com três furos 30 x 22 x 35 mm.

252231 Sortidas, 72 rolhas com e sem furos (1kg).

Triângulo de aquecimento

Formado por três tubos de argila refratária à
base de sillimanite, unidos em forma de
triângulo mediante arames grossos de metal
galvanizado. 50mm de comprimento de lado.

ME93349

Tubo de borracha

ME95218  Látex. 4x7 mm, 1 m.

MT00446  Látex. 6x9 mm, 10 m.

Picnómetro de Gay-Lussac

50 ml de capacidade.

MT00479

Tubo de borracha para vácuo

ME93992  5x15 mm, 1 m. 

ME93993  7x17 mm, 1 m. 

Luva anticalor

Em algodão tricotado,
tamanho único. Exce-
lente preensão. Para
temperaturas que
não excedam os 350ºC
durante 10 segundos.

253090

Luvas de laboratório

Luvas técnicas. Pré-formadas
exterior revestido de
neoprene em borracha
espessa. Muito resistentes
aos solventes, óleos,
gorduras, ácidos e bases. Não
são adequadas para os
solventes aromáticos e
clorados. Vendidos em pares.

MT12551   Tamanho grande

MT12552   Tam. extragrande

Luvas de vinil

Ambidestras e com pó. Adequadas para
trabalhar em condições estéreis ou com
produtos irritantes. 100 unidades.

MT12539   Tamanho L

MT43538   Tamanho M

Luvas de látex

Ambidestras e com pó. Adequadas para
trabalhar em condições estéreis ou com
produtos irritantes. 100 unidades.Tam. M.

MT91692

Placa de coloração

De porcelana esmaltada,
com 6 cavidades.

ME93235

Qualitativo. Plissado. Em caixa de 100 unidades.
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MATERIAL AUXILIAR
Material geral de laboratório

De 5 x 7 mm. 1/2 metro.

ME91217

Base de borracha

Para balões esféricos de 50 a 1000 ml.

MT06658

Bata de laboratório

Bata com botões. Tergal.

MT91718     Tamanho S

MT91714     Tamanho

MT91715     Tamanho

MT91716     Tamanho

Pega protetora

Em borracha.
Permite pegar em
objetos quentes
(até 250 °C).
Antideslizantes.

MT12543

Máscara de proteção

Óculos integrais em plástico transparente,
muito resistentes, visão perfeita. Com correia
elástica 12 mm.

MT23678

Óculos de
proteção

Óculos com hastes largas que asseguram a
proteção lateral. Lentes e haste sem
policarbonato transparente, ultraleve. Podem-
se usar sobre lentes corretoras.

MT43527

Dispensador de papel com pé

Para bobinas de papel absorvente pré-cortado.
Dispensador portátil para bobinas de papel
absorvente. Largura máxima = 40 mm. São
constituídos por tubos em aço, protegidos por
pintura epoxy. Está equipado com rodas.

MT13080

Dispensador de papel de parede

Para bobinas de papel
absorvente pré-
cortado. Dispensador
de parede para
bobinas de papel
absorvente. Largura
máxima = 40 mm. São
constituídos por tubos
em aço, protegidos por
pintura epoxy.

MT13079

Papel para limpeza branco

Bobinas de papel
absorvente. 1000
folhas de formato
280 x 300 mm.
Peso: 3,28 kg.
2 rolos.

MT07837

Parafilm

Rolo de parafilm em material retráctil,
impermeável à agua e com boa inércia química.

MB00426

Botija de gás butano 500 g.

Tipo Camping gas.
Dimensões (mm):

110 x 150.

ME93303

Espalhador para bico
de gás ME93381

De cobre. Forma rectilínea.

ME92139

Bico de Bunsen simples

O modelo mais simples de
laboratório. Para gás

butano/propano. Com virola
para a regiulação do gás.
Altura: 120 mm. Diâmetro

exterior: 12 mm.

MT10024

Bico Labogás para cartucho

Para utilizar com o Cartucho 94152.

ME94273

Bico Labogás roscado

Para utilizar com a
botija de butano, com
regulador de ar e
saída de gás.
Dimensões (mm):
90 x 110 x 200.

ME93381

Cartucho de gás butano 200 g.

Tipo camping gas. De 300 g.

ME94152

Bico de Bunsen
económico

Modelo básico para usos
gerais do laboratório. Para
gás butano/propano.
Con virola para regular a
entrada de ar. Com chave.
Altura: 160 mm.
Diâmetro exterior superior:
18,5 mm.

MT00395

Espalhador para bico
de gás ME94273

De cobre. Forma rectilínea.

250877

Tubo de silicone
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Pilão para almofariz

De porcelana. Comprimento: 125 mm.

MT00199

MT00114 150 ml.

MT00115 200 ml.

MT00238 500 ml.

Almofariz de porcelana

Com bico. Interior e base sem esmalte.

Seringas

ME94199 De plástico. 5 ml

ME94200 De plástico. 10 ml

ME93362 De plástico. 50 ml

ME93363 De vidro. 2 ml

Cápsula de porcelana

De porcelana esmaltada,  fundo plano.
Diâmetro 70mm. Volume 45ml.

MT00237

Cápsula con bico e cabo

De porcelana esmaltada, fundo redondo.

253021    30 ml.

254177   150 ml.

Cadinho em argila refratária

ME94201 250 ml.

Cadinho de porcelana

Com tampa.

258296   Forma baixa 30 ml.

251692   Forma alta 30 ml.

Funil de
Büchner

MT04705 Porcelana, Ø 75 mm

MT04706 Porcelana, Ø 90 mm

MT06852 Plástico, Ø 80 mm 

Densímetros

253329 600-700 Kg/m3

253330 700-800 Kg/m3

253331 800-900 Kg/m3

260005 900-1000 Kg/m3

253332 1000-1100 Kg/m3

253333 1100-1200 Kg/m3

253334 1200-1300 Kg/m3

253335 1300-1400 Kg/m3
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VIDRO, PLÁSTICO E PORCELANA
Material geral de laboratório

Placas de Petri

252202 De vidro, 80 mm. Ø

ME94605 De vidro, 90 mm. Ø

ME93128 De vidro, 100 mm. Ø

250249 De vidro, 120 mm. Ø

MT06823 De plástico, estéreis
90 mm. Ø Bolsa de 20 unidades.

Tina de coloração Hellendahl

Capacidade
para 8
lâminas em
posição
vertical.
(Máximo 16)

ME93142

Lamparina de álcool

Porta torcida.
Inclui uma
torcida
125 ml

MT00014

Torcida para lamparina

Metro de torcida para lamparina de álcool.

210674

Termómetro -10~110ºC

Termómetro de líquido colorido de -10/+110ºC.
30 cm de comprimento.

ME93301

Gukos

Cones em borracha que permitem uma
perfeita adaptação dos funis aos Kitasatos.

MT04709

253070 Ø120. 500 ml.

MT08679 Ø150. 1000 ml.

255765 Ø190. 1500 ml.

Cristalizadores com rebordo

Vidro grosso prensado.

MT06562 Ø100. 300 ml.

MT06561 Ø150. 1000 ml.

Cristalizadores com bico

Vidrio de borosilicato.



Compos c �n

C M Y CM MY CY

equipamento educativo~científico

P.114

M
.G

. L
ab

.

VIDRO, PLÁSTICO E PORCELANA
Material geral de laboratório

Tina de coloração

Vidro prensado.
Com cesto, asa
e tampa.
Para 10 lâminas
de 26x76 mm
(máximo 20
lâminas).

253101

Tina de coloração Schiefferdecker

Capacidade
para 10 lâminas
em posição
horizontal
(Máximo 20)

ME94934
Dissecador de vidro

Capacidade: 4 l
Brida plana.
Tampa com tubuladura
esmerilada e chave de
vidro para vácuo.
Com disco de
porcelana. Vidro Soda.
200 Ø int x 270 Ø ext
x h 300 mm.

253065

Dissecador com
tampa de botão

Capacidade: 2 l. Brida plana.
Tampa com botão. Com disco de porcelana.
Vidro Soda. 150 Ø int x 210 Ø ext x h 220mm

253795

Âmpolas de decantação

ME93065 De vidro, chave de vidro. 50 ml.

ME93067 De vidro, chave de vidro. 250 ml.

MT06439 De vidro, chave de Teflón. 100 ml.

MT06504 De vidro, chave de Teflón. 250 ml.

MT08651 De vidro, chave de Teflón. 500 ml.

MT06493 De PP. 250 ml

Âmpolas esféricas de decantação

De vidro. Com rolha de polietileno.

ME93063  100 ml.

258912      250 ml.

Funiles de vidro

Uso geral.

MT06565 50 mm.

 251700 75 mm.

MT06564 90 mm.

MT06563 100 mm.

251699 120 mm.

Funil para sólidos 100 mm.

De plástico.

MT06851

MT06847 50 mm

MT06814 75 mm

MT06815 100 mm

MT06812 150 mm

Funis PP

Pipetas Pasteur

Em vidro não estéreis. 250 unidades.

MT06672   230 mm.

MT06887   150 mm.

Tetina para pipeta Pasteur

Tetina de aspiração. 10 unidades.
Para pipetas Pasteur.

MT00128

Trompa de vácuo

De latão. Caudal 5 l/min.
Aspiração: 1 l/min.

MT00407

Tubos de ensaio

258095 16 x 160 mm.15 ml.

MT06623 16 x 160 mm. 25 ml.

MT06625 20 x 200 mm.50 ml.

ME93312 25 x 200 mm.80 ml.

Vidro borosilicato. 10 unidades.

Trompa de vácuo

MT00409  De plástico.

258461   De vidro

Tubo de Thiele

Em vidro termo-resistente,
para a determinação dos
pontos de fusão.
Dimensões (mm):
22 x 90 x 150.

ME93314

Tubos de centrífuga

16x100mm 12ml

ME93069  Fundo redondo

258309  Fundo cónico

Pipeta conta-gotas de plástico

MT06731  1,5 ml. 50 uds.

MT06732  3 ml. 50 uds.
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VIDRO, PLÁSTICO E PORCELANA
Material geral de laboratório

Balão de destilação

Vidro de borosilicato. De 250 ml

MT06513

Balão Erlenmeyer
boca estreita

Vidro borosilicato.

MT06682 50 ml.

MT06683 100 ml.

MT06581 250 ml.

MT06684 500 ml.

MT06685 1000 ml.

Balão Erlenmeyer boca larga

Vidro borosilicato.

MT06249 50 ml.

MT06770 100 ml.

MT06580 250 ml.

MT06579 500 ml.

MT06772 1000 ml.

Balão Erlenmeyer.

ME95188 Boca larga. 50ml.

MT06221 Boca larga. 100ml.

MT06222 Boca larga. 250ml.

MT06223 Boca larga. 500ml.

ME95189 Boca larga. 1000ml.

ME95190 Boca estreita. 50ml.

ME95191 Boca estreita. 100ml.

ME95192 Boca estreita. 250ml.

ME95193 Boca estreita. 500ml.

ME95194 Boca estreita. 1000ml.

Balão Esférico

Vidro borosilicato.

MT06519 Fundo plano. 500 ml.

MT06520 Fundo plano. 250 ml.

MT06526 Fundo redondo. 1000 ml.

MT06527 Fundo redondo. 500 ml.

MT06528 Fundo redondo. 250 ml.

MT06529 Fundo redondo. 100 ml.

Balão Esférico.

MT06434 Fundo redondo. 100ml.

ME95178 Fundo redondo. 250ml.

MT06447 Fundo redondo. 500ml.

ME95179 Fundo redondo. 1000ml.

Balão Kitasato

MT06586  250 ml.   

MT06708  500 ml.  

Para vácuo.

Tubo em «U»

- Tubo em vidro
borosilicato
curvado em U
com dois
braços
simétricos,
boca direita.
- Comprimento
dos braços:
c = 150 mm.
- Diâmetro do
tubo D =16 mm.

MT06632

Tubo de segurança

Em S, com uma bola, de 300 mm
de comprimento, 8 mm Ø.

MT06629

Proveta graduada polipropileno

Base hexagonal.

MT06251 25 ml.

MT06819 50 ml.

MT06818 100 ml.

MT06817 250 ml.

MT06816 500 ml.

MT06252 1000 ml.

255681 2000 ml.

Proveta graduada vidro

Base hexagonal.

MT08656 10 ml. 0,2 ml.

MT08657 25ml. 0,5 ml.

MT08658 50 ml. 1 ml.

MT08659 100 ml. 1 ml.

MT08660 200 ml. 2,0 m

MT08661 500 ml. 5,0 ml.

MT08662 1000 ml. 10 ml.

353831 2000 ml. 20 ml.

Provetas para gases graduadas

10/0,1 ml, altura 135 mm, 10 mm diâmetro.

MT06664

50/0,5 ml, altura 200 mm, 35 mm diâmetro.

MT06665
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VIDRO, PLÁSTICO E PORCELANA
Material geral de laboratório

Tubo de ensaio com tubuladura

Fundo redondo, boca
direita, com tubuladura
lateral de diâmetro Ø = 6
mm. Permite realizar
numerosas montagens
experimentais de
pequena capacidade,
evitando a utilização de
tubos abdutores e
tampas especiais.

MT06703

Copo de precipitação.
Polipropileno

Forma baixa. Com bico e graduação.

MT06803 50 ml.

MB06802 100 ml.

MT06229 250 ml.

MT06800 600 ml.

MT06304 1000 ml.

Copo de
precipitação.

Vidro.
Forma baixa.

Com bico e graduação.

MT06301 50 ml.

MT06534 100 ml.

MT06533 250 ml.

MT06532 400 ml.

MT06531 600 ml.

MT06674 1000 ml.

Copo de
precipitação.

Vidro.
Forma alta.

Com bico e graduação.

MT06302 50 ml.

MT06675 100 ml.

MT06676 250 ml.

MT06677 400 ml.

MT06678 600 ml.

MT06679 1000 ml.

Copo de precipitação
Forma baixa.

Com bico e graduação.

MT06214 50 ml.

ME95195 100 ml.

MB06465 250 ml.

MB06463 400 ml.

259116 600 ml.

ME95196 1000 ml.

Copo de precipitação.
Forma alta.

Com bico e graduação.

ME95197 50 ml.

ME95199 100 ml.

258520 250 ml.

ME95579 400 ml.

258521 600 ml.

ME95580 1000 ml.

Vidro de relógio

MT06647 80 mm

MT06648 60 mm

MT06649 40 mm

Em vidro.

Agitador
de vidro

ME93307 6 x 250 mm.

MT06510 5 x 500 mm.

Em vidro.

Balão volumétrico

Vidro classe A. Rolha de polietileno.

MT08623 50 ml.

MT06710 100 ml.

MT06713 250 ml.

MT00127 500 ml.

MT06714 1000 ml.

MT08903 50 ml.

MT08904 100 ml.

MT08905 250 ml.

MT08906 500 ml.

MT08907 1000 ml.

Vidro. Sem rolha.

Tubo de vidro

Fundo redondo,
boca direita, com
tubuladura lateral
de diâmetro
Ø = 6 mm.

MT01953

MT08911 100 ml.

MT08912 250 ml.

Com rolha.

Balão
volumétrico
polipropileno

Sem rolha.

ME95581 50 ml.

ME95582 100 ml.

ME95583 250 ml.

ME95584 500 ml.

ME95585 1000 ml.

Balão volumétrico em vidro
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Balão de fundo
plano esmerilado

Em vidro borosilicato e com uniões
esmeriladas. Grande resistência ao
choque térmico. ESMERILADO 29/32

ME95180 100 ml.

258612 250 ml.

ME95181 500 ml.

MT06231 25 ml.

MT06232 50 ml.

Chave de teflón. Tolerância +/- 0,10
ml. 25 ml

Bureta graduada em vidro
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VIDRO, PLÁSTICO E PORCELANA
Material geral de laboratório

MT06541 25 ml.

MT06542 50 ml.

Chave de vidro.
Tolerância +/- 0,10 ml. 50 ml

Bureta graduada de vidro

Pipeta graduada

Vidro, escoamento total.

MT06743 1 ml. 0,1

251541 2 ml. 0,1

MT06612 5 ml. 0,1

MT06611 10 ml. 0,1

MT06610 25 ml. 0,1

Equipamento de destilação
fracionada esmerilado

Vidro borosilicato
Esmerilado 29/32.
Composto por:
- 1 Balão redondo, 250ml.
- 1 Coluna Vigreux, 300mm.
- 1 Peça dobrada a 75º.
- 1 Termómetro -10ºC a +100ºC.
- 1 Refrigerante Liebig, 250mm.
- 1 Terminal dobrado, 100mm.
- 4 Clips.

253088

Equipo de refluxo

Equipamento esmerilado.
Vidro borosilicato.
Composto por:
Balão de fundo redondo
29/32 250ml.
Regrigerante de
serpentina 250ml.

ME91245

Extractor Soxhlet

Equipamento esmerilado. Vidro borosilicato.
Composto por:
- 1 Corpo extrator, 50ml (macho 19/26,
   fêmea 29/32).
- 1 Refrigerante Dimroth (macho 29/32).
- 1 Balão de fundo plano, 100 ml (fêmea 19/26)

ME91244

Corpo extractor 18/26 e 29/32

Para ME91244.

254776

Balão de fundo
redondo esmerilado

Em vidro borosilicato e com uniões
esmeriladas. Grande resistência ao
choque térmico. ESMERILADO 29/32

ME95182 100 ml.

ME95183 250 ml.

ME95184 500 ml.

Pipeta volumétrica

Com um traço.

MT06718 1 ml.

MT06719 2 ml.

MT06715 5 ml.

MT06605 10 ml.

MT06716 20 ml.

MT06717 25 ml.

MT06604 50 ml.

254777 100 ml.

ESMERILADO 19/26. Para ME91244.

Equipamento de destilação
simples esmerilado

Vidro borosilicato
Esmerilado 29/32.
Composto por:
- 1 Balão redondo, 250ml
- 1 Peça dobrada a 75º.
- 1 Termómetro -10ºC a +100ºC.
- 1 Refrigerante Liebig, 250mm.
- 1 Terminal dobrado, 100mm.
- 3 Clips.

254035
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VIDRO, PLÁSTICO E PORCELANA
Material geral de laboratório

Coluna de Vigreux
esmerilado 29/32 320mm

Para 253088

254745

Balão Erlenmeyer esmerilado

Em vidro borosilicato. Esmerilado 29/32

ME95185 100 ml.

ME95186 250 ml.

ME95187 500 ml.

Peça dobrada a 75º
esmerilado 29/32

Para 254035 e 253088

254742

Refrigerante Allihn

Camisa en forma de 5 bolas por onde circula o
líquido refrigerante. 250 mm. Esmerilado 29/32.

252230

MB06547 Comprimento: 200mm.
Esmerilado 14/23

ME93010 Comprimento: 250mm.
Esmerilado 24/29

Refrigerante Liebig West

Refrigerante de serpentina

Comprimento: 350 mm. Esmerilado 29/32 por
um lado e tubo pelo outro. Apresenta uma
serpentina interior por onde circula e se
condensa o vapor. Para 91247.

254784

Refrigerante Dimroth

Comprimento: 250 mm. 2 esmerilados 29/32
e 29/32. Serpentina interior por onde circula
o refrigerante.

ME93047

Terminal dobrado esmerilado
29/32 100mm

 Para 254035 e 253088

254743

Frasco boca estreita.
Vidro transparente

Com tampa de polietileno.

ME93194 100 ml.

ME93196 250 ml.

ME93198 500 ml.

ME93200 1000 ml.

Em vidro transparente. Com rolha de polietileno.

ME93195 100 ml.

ME93197 250 ml.

ME93199 500 ml.

ME93201 1000 ml.

Frasco boca estreita

Frasco com conta-gotas

Em vidro topázio. Capacidade 30ml.

ME94169

Frasco boca larga.
Vidro topacio

Com tampa de polietileno.

ME93203 250 ml.

ME93205 500 ml.

ME93207 1000 ml.

Esguicho

De plástico, com ponteira flexível dobrada.

MT08642 250 ml.

MT08643 500 ml.

ME94178 1000 ml.

Com rosca ISO-GL-45, tampa e anel azul para
autoclave ISO 4796, DIN 168.

MT06791 250 ml.

MT06790 500 ml.

MT06789 1000 ml.

Frasco para reagentes

Frasco boca larga.
Vidro transparente

Com tampa de polietileno.

ME93202 250 ml.

ME93204 500 ml.

ME93206 1000 ml.
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MOBILIÁRIO
Material geral de laboratório

Duche lava olhos

Em plástico anticorrosivo ABS de cor amarela
para alta visibilidade.
Duas torneiras de grande audal de água
arejada a baixa pressão que lavam tanto os
olhos como a cara do sinistrado.
Válvula de abertura automática ao pulsar a
alavanca de accionamento. A válvula
permanece aberta até ser fechada
manualmente.
Entrada de água: rosca macho de 1/2”.
Desaguar: rosca fêmea de 1 1 /4”
Montagem: Deve instalar-se a 0,97 metros
do chão.

MT12553

Banco regulável em altura

Banco de madeira. Cinco pés. Regulável em
altura por parafuso.

254091

Armário de suporte móvel

Armário para hotte com rodas, sem plano de
trabalho (indispensável).

ME94058

Plano de trabalho

Bandeja de retenção em aço, com plano de
trabalho em vidro esmaltado.

ME94059

Vitrina de gases ECO2 - HOTTE

1 coluna configurada de acordo com as necessidades de protecção. Estrutura em aço anti corrosão
revestida de polímero termo endurecido anti ácido, painéis de vidro sintético de 6 a 8 mm, módulo
de filtração em polipropileno. Prova e marcação CE.
Dimensões exteriores (mm): 800 x 620 x 1120.
Dimensões interiores (mm): 764 x 540 x 860.
Número de colunas: 1.
Número de ventiladores (IP44): 1.
Caudal de ar: 230 m3/h

ME94744

Filtro para vapores orgânicos

ME94053

Filtro para vapores ácidos
+ vapores orgânicos

ME94054

Filtro para vapores de amoníaco

ME94056

Filtro para vapores de
formaldeído

ME94055
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MOBILIÁRIO
Material geral de laboratório

Ampla gama

Fabricamos, instalamos e equipamos o seu laboratório

VIDEQ oferece projectos adaptados às suas necessidades.

Necessita de mobilar um novo laboratório?
Quer renovar o mobiliário do antigo?

A nossa ampla gama de mobiliário de laboratório inclui mesas de laboratório de vários tipos e
com diferentes acabamentos, armários de armazenamento, mesas para balanças, armários para
reagentes, etc... cobrindo as necessidades tanto de escolas como de laboratórios profissionais
e de investigação

Podemos aconselhar o tipo de mobiliário
mais adequado para cada caso, assim
como informar e fornecer os
equipamentos de segurança e todo o
equipamento necessário.
Contate-nos e realizaremos uma proposta
à medida e de acordo com as suas
necessidades concretas.
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Projetor de vídeo e dados
escolar BENQ MS517

Projetor portátil escolar com resolução SVGA.
Oferece 2700 ANSI lúmen, nível sonoro muito
baixo de 30 a 26 dB e uma vida de lâmpada
até 6000 horas.
- Resolução nativa 4:3. SVGA(800 x 600).
- Controlo remoto.
- Compatibilidade 3D.
- Lentes F=2.57-2.65, f=21-23.1mm.
- Imagem em diagonal: 40"-300".
- Display em castelhano.
- Manual de instruções.

ME90205

Projetor de vídeo e dados HITACHI CPR-X93

Projetor portátil multifuncional  com resolução XGA para uso polivalente.
Oferece 2600 ANSI lúmen, nível sonoro muito baixo até 28 dB (modo eco) e
uma vida de lâmpada de até 6000 horas.
- Potente com resolução XGA nativa
- Longa vida da lâmpada: até 6000 horas (eco.)
- Ligação rápida e apagar instântaneo
- Controlo remoto
- Mudança fácil da lâmpada e acesso ao filtro quando está instalado no teto

ME94136

Ecrã de projeção
180 x 180 cm.

Montagem em tecto ou parede.
Bordos negros.
Sistema SLR: recolha automática da tela.
Tela: Branca mate, zona posterior negra.
Carcaça: Aço, quadrada, branca.
Formato: 1:1, 4:3, 16:9.
Dimensões: 180 x 180 cm.

ME94092

Ecrã de projeção
elétrico 203x152

Área útil 203x152. (100").
Formatos 4/3
Reforçado com chapa de alta resistência e
leveza, cor branca.
Bordos negros para focalização mais precisa
das imagens.
Traseira negra para evitar fugas de luz na
projeção.
Motor síncrono de baixo ruído, com ajuste
de final de linha de alta precisão.
Interruptor de subida e descida.
Controlo remoto.

ME94099

Videoprojetor interactivo

Melhora a experiência da aprendizagem, a
participação e a atenção dos alunos com o
projetor interativo de Hitachi iPJ-AW250NM.
- Interatividade: valioso recurso para a aula
- Projeção em ultra curta distância: evita
sombras e não incomoda o conferencista
- Inclui o software “Hitachi Starboard”
com lápis
- Amplas funções de segurança
- Melhor qualidade de imagem
- Inclui suporte de parede de 6 eixos.
- Fácil de enquadrar e montar, só necessita
de uma pessoa.
- Mais leve e compacto
- Ampla conectividade.
- Possibilidade de apresentação sem PC, de
imagens fixas.

Tecnologia LCD, Luminosidade 2500,
Resolução WXGA, Altifalante de 10 W, Controlo
remoto (com pilhas), cabo VGA D-Sub 15 pin,
cabo USB, cabo de alimentação, software
“Hitachi Starboard", suporte de parede e lápis
interativo.

ME94344
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MULTIMÉDIA
Material geral de laboratório
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MULTIMÉDIA
Material geral de laboratório

Ecrã interativo HITACHI

O novo ecrã HITACHI FX TRIOE melhora a sua resistência, combinando
a tecnologia tátil mais recente com uma fiabilidade excecional. Utiliza
o dedo, o ponteiro extensível (incluído ) ou o ponteiro eletrónico (não
incluído)  para anotar no ecrã e navegar facilmente pelas aplicações
do computador, pela páginas web e pelo conteúdo multimedia. Até
3 utilizadores podem operar o ecrã e realizar a mesma tarefa
simultaneamente. Além disso, a superfície sem componentes eletrónicos
da FX-TRIOE fazem-na o ecrã mais resistente e utilizável como quadro
convencional. Tecnología Infravermelhos. Tamanho 77”. Ligação por
cabo USB. Sistema operativo Windows, Linux ou Mac. Starboard
Software 9.32 para Windows incluído. Incluído suporte de parede.
Instalação e transporte não incluídos, consultar. Garantia 5 anos.
Garantia limitada de cinco anos com registo em web.

ME94278

Armário para computadores portáteis

Versão com capacidade para 30 computadores portáteis
na posição vertical
Adaptado para a maioria das marcas e modelos de computadores
até 17” incluindo notebook
Ligação eléctrica para a carga dos equipamentos
Tomadas de ligação europeias
Rodas robustas com 2 travões
Abertura de portas 270º
Inclui 2 ventiladores de série e um íman térmico de segurança.
Carga sequencial dos portáteis em 2 circuitos e programáveis
Cabo de alimentação / Ligação à rede
Interruptor geral de carga ON / OFF
Painel interior de segurança: impede o acesso dos utilizadores à
instalação eléctrica
Painel posterior desmontável para manutenção da instalação eléctrica
dotado de fecho de segurança.
Separadores acolchoados que protegem os computadores portálites
em posição vertical
Fecho de segurança com tranca em dois pontos
Porta dupla frontal para garantir uma acessibilidade total, com
dobradiças e painéis anti-alavanca.
Dimensões: 90 x 95,5 x 54 cm. Transporte não incluído (consultar).

ME94281

Crocodile Physics

Software de Física Crocodile Physics é um simulador para o ensino
da física potente e fácil de utilizar. Os alunos podem modelar uma
ampla gama de experiências em eletricidade, ondas, movimento
força e ótica: Eletricidade: podem fazer-se experiências com mais
de 100 componentes, ligá-los e estudar as suas propriedades. Ondas:
podem estudar-se fenómenos como a reflexão, as interferências e
a refração em três âmbitos: eletromagnético, acústico e na água.
Movimento e Força: pode experimentar-se com carros, blocos, molas
e bolas, controlando a fricção, a elasticidade e a gravidade. Além
disso, podem estudar-se as conversões e as oscilações de energia.
Ótica: podem simular-se experiências com fontes de luz, lentes,
prismas e espelhos, utilizando imagens de objetos reais.
Inclui 5 licenças.

ME94088

Para centros de ensino com 1
a 599 alunos matriculados

ME94100

Licença educativa
Crocodile Physics
até 600 alunos

Crocodile Chemistry

Software de Química Crocodile Chemistry é um laboratório de química
virtual com o qual podem simular-se experiências de forma fácil e
segura, representar resultados em gráficos e observar reações em
3D. Simula experiências: Com mais de 100 produtos químicos,
Crocodile Chemistry permite realizar uma ampla gama de experiências
nas seguintes áreas: ácidos e bases, metais, misturas e reações,
química física, tabela periódica, compostos não metálicos e
eletroquímica. Estuda os resultados: É possível traçar gráficos para
analisar as experiências examinar o movimento e as ligações dos
átomos e moléculas utilizando animações em 3D. Além do mais, o
simulador permite visualizar conceitos e experiências que não são
visíveis na vida real, fomentando a curiosidade cientifica.
Inclui 5 licenças.

ME94101

Licença educativa
Crocodile Chemistry
até 600 alunos

Para centros de ensino com 1
a 599 alunos matriculados

ME94103
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MICROSCOPIA
Preparações microscópicas
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MICROSCÓPIOS E LUPAS ESTEREOSCÓPICAS
Microscopia

Microscópio de iniciação mod. IBD-02B

• Cabeça monocular
inclinado 45º.
• Ocular WF 10 X.
• Revólver triplo.
• Objetivas acromáticas 4
X, 10X e 40 X (retrátil).
• Platina 90 x 90 mm com
pinças para segurar as
preparações.
• Condensador lente
simples e diafragma de
disco de 6 aberturas.
• Comandos de focagem
macrométricos e
micrométricos coaxiais.
• Iluminação LED.
• Sem cabo de rede.
Alimentação 3 pilhas AA
(1,5 V) duração aproximada
300 horas.
• Em estojo metálico de
transporte com acessórios
de limpeeza e capa
plástica.

258910

NOVIDADE ILUMINAÇÃO LED. Microscópio biológico simples
de tamanho compacto adequado para a iniciação na prática
da microscopia. Pode ser usado para observações em aulas
que não disponham de tomadas de corrente nas mesas ou
durante as saídas de campo como um instrumento autónomo.

NOVIDADE

Microscópio de aluno mod. IBD-03A

• Cabeça monocular
inclinada a 45º com
possibilidade de rotação
de 360º.
• Ocular WF 10 X/ 18 mm.
• Revólver triplo.
• Objetivas acromáticas
Sistema DIN 4 X (A.N. 0,10),
10 X (A.N. 0,25) e 40 X (A.N.
0,65) (retrátil).
• Platina 110 x 110 mm
com pinças para segurar
as preparações.
• Condensador A.N. 0,65 e
diafragma de disco.
• Comandos de focagem
macrométricos e
micrométricos coaxiais.
• Iluminação LED.
Regulação de Intensidade.
• Alimentação 220 V /
Transformador.
• Em estojo metálico de
transporte com acessórios
de limpeza e capa plástica.

ME94975

NOVIDADE ILUMINAÇÃO LED. Microscópio biológico monocular
fiável e económico. Pensado para ser utilizado pelos
estudantes. Combina uma mecânica robusta,  ótica de
qualidade e um desenho «à prova de alunos» para suportar
longos anos de intensa utilização no laboratório.

NOVIDADE

Microscópio de aluno mod. IBD-03C

• Cabeça monocular inclinada
a 45º com possibilidade de
rotação de 360º.
• Ocular WF 10 X/ 18 mm.
• Revólver quádruplo.
• Objetivas acromáticas
Sistema DIN 4 X (A.N. 0,10), 10
X (A.N. 0,25), 40 X (A.N. 0,65)
(retrátil) e 100 X (A.N. 1,25)
(retrátil, imersão).
• Platina 110 x 126 mm com
carro de duplo comando para
deslocamento (60 x 30 mm)
das preparações.
• Condensador de Abbe  A.N.
1,25 e diafragma Íris.
• Comandos de focagem
macrométricos e
micrométricos coaxiais.
• Iluminação LED.
• Alimentação 220 V /
Transformador.
• Em estojo metálico de
transporte com acessórios de
limpeza e capa plástica.

ME94977

NOVIDADE ILUMINAÇÃO LED. Microscópio biológico monocular
para utilização na educação com todas as funcionalidades de
um microscópio profissional.

NOVIDADE

Microscópio binocular mod. IBD-04B

ME94035

• Cabeça binocular tipo Siedentopf inclinada a 30º com
possibilidade de rotação de 360º.
• Oculares WF 10 X/ 18 mm. Distância
interpupilar ajustável. Anel de compensação
de dioptrias.
• Revólver quádruplo.
• Objetivas acromáticas Sistema
DIN 4 X (A.N. 0,10), 10 X (A.N.
0,25), 40 X (A.N. 0,65) (retrátil)
e 100 X (A.N. 1,25) (retrátil,
imersão).
• Platina 120 x 125 mm com
carro de duplo comando para
deslocamento (60 x 30 mm)
das preparações.
• Condensador de Abbe  A.N.
1,25 e diafragma Íris.
• Comandos de focagem
macrométricos e
micrométricos coaxiais.
• Iluminação LED. Regulação
de Intensidade.
• Alimentação 220 V /
Transformador.
• Em estojo metálico de transporte com acessórios de limpeza e
capa plástica.

NOVIDADE ILUMINAÇÃO LED. Microscópio biológico binocular
adequado  tanto para o ensino como para a sua utilização em
trabalhos de rotina no laboratório clínico ou de investigação.

NOVIDADE

Microscópio de aluno
Mod. IBD-03B

Versão com carro de deslocação
ortogonal do IBD-03A

ME94976
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MICROSCÓPIOS E LUPAS ESTEREOSCÓPICAS
Microscopia

Microscópio binocular mod. IBD-05B

• Cabeça binocular deslizante inclinada a 45º
com possibilidade de rotação de 360º.
• Oculares alto ponto WF 10 X/ 18 mm. Distância
interpupilar ajustável 55-75 mm. Anel de
compensação de dioptrias.
• Revólver quádruplo de rolamentos orientado
para o exterior.
• Objetivas acromáticas paracentradas Sistema
DIN 4 X (A.N. 0,10), 10 X (A.N. 0,25), 40 X (A.N.
0,65) (retrátil) e 100 X (A.N. 1,25) (retrátil,
imersão).
• Platina 140 x 140 mm com carro de duplo
comando para deslocamento (75 x 50 mm) das
preparações. Escala de Vernier.
• Condensador de Abbe centrável A.N. 1,25,
diafragma Íris e porta-filtros.
• Comandos de focagem macrométricos e
micrométricos coaxiais.
• Foco iluminador lâmpada halógenea de alta
intensidade 6 W / 20 W. Controlo de intensidade.
• Alimentação 220 V.
• Em estojo metálico de transporte com
acessórios de limpeza, filtros azul, amarelo e
verde. Capa plástica.

ME94329

Microscópio biológico de laboratório de alto rendimento para trabalhjos de rotina.

Microscópio triocular
mod. IBD-05T

Versão triocular do
modelo IBD-05B.

ME94330

Ocular Grande Campo
WF 10 X/ 18mm.

250159

Ocular extra grande campo
EWF10 X / 21 mm.

ME94388

Ocular Grande Campo
WF 15 X / 13 mm.

Sob ConsultaME94389

Ocular Grande Campo WF 16 X .

252002

Ocular micrométrica
WF10 X graduada.

253105

Escala: 1 cm. Divisão: em 100 partes.
Graduada: 1 a 10.

Objetiva acromática 4 X A.N. 0,10.

255576

Objetiva acromática 10 X A.N. 0,25.

250161

Objetiva acromática 40 X ( R )
A.N. 0,65.

255578

Objetiva acromática 100 X  ( R )
( I ) A.N. 1,25.

259098

Objetiva semiplanoacromática
4 X A.N. 0,10.

ME94390

Objetiva semiplanoacromática
10 X A.N. 0,25

ME94391

Objetiva
semiplanoacromática
40 X ( R ) A.N. 0,65.

ME94392

Objetiva semiplanoacromática
100 X  ( R ) ( I ) A.N. 1,25.

ME94393

Objetiva planoacromática
4 X A.N. 0,10.

ME94394

Objetiva planoacromática
10 X A.N. 0,25.

ME94413

Objetiva planoacromática
40 X ( R ) A.N. 0,65.

ME94395

Objetiva planoacromática
100 X  ( R ) ( I ) A.N. 1,25.

ME94396

Óleo de imersão DC 20 ml.

PQ0768

Para microscopia.
Embalagem em polietileno
com conta-gotas. 50 ml.

Kit de limpeza
de instrumentos
óticos

259095

Inclui: Solução de limpeza de lentes (40
ml). Papel para lentes.  5 cotonetes de
algodão. Pera com escova. Camurça.

Papel de limpeza de lentes
110x85 mm, 50 unidades

ME94397

Capa de proteção para microscópio

ME94401

Frasco contas-gotas de plástico 55 ml.

ME94170

Ocular WF10 X / 18,5 mm
alto ponto.

ME94387
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MICROSCÓPIOS E LUPAS ESTEREOSCÓPICAS
Microscopia

• Cabeça binocular fixa inclinada a  45º. Distância
interpupilar ajustável entre 55-75 mm. Ajuste
dióptrico +/- 5 dp.
• Par de oculares WF 10 X / 20 mm.
• Pares de objetivas 2 X e 4 X selecionáveis em
torre giratória. Ampliações 20X-40X.
• Campo de visão (20 X-40X): 10,00 / 5,00 mm.
• Distância de trabalho: 57 mm.
• Focagem mediante comandos coaxiais. Pinhão
e cremalheira.
• Platina circular diâmetro 95 mm, reversível
branca / preta e platina de vidro translúcido.
Pinças para segurar as amostras.
• Sistema de iluminação halógenea dupla,
incidente e transmitida (episcópica/diascópica)
12 V/10 W. Alimentação 220 V. Seletor fonte de
iluminação.
• Manual de instruções em português. Protetores
de oculares, acessórios para limpeza e capa de
plástico flexível para tapar o equipamento.
• Com maleta metálica para transporte e
arrumação.

ME94981

Lupa binocular aluno
mod. IBD-23C

Desenhada para o ensino das ciências
naturais. Construção robusta e precisa,
inteiramente metálica. Sistema ótico
completamente revestido de alta qualidade
que gera imagens nítidas de elevada
transparência e profundidade.

Lupa binocular aluno/professor mod. IBD-25C

• Cabeça binocular fixa inclinada a
45º. Possibilidade de rotação de 360º.
Distância interpupilar ajustável entre
55-75 mm. Ajuste dióptrico +/- 5 dp.
• Par de oculares WF 10 X / 20 mm.
• Pares de objetivas 2 X e 4 X
selecionáveis em torre giratória.
Ampliações 20X-40X.
• Campo de visão (20 X-40X): 10,00 /
5,00 mm.
• Distância de trabalho: 76 mm.
• Focagem mediante comandos
coaxiais. Pinhão e cremalheira.
• Platina circular diâmetro 95 mm,
reversível branca / preta e platina de
vidro translúcido. Pinças para segurar
as amostras.
• Sistema de iluminação halógenea
dupla,  incidente e transmitida
(episcópica/diascópica) 12 V/10 W.
Alimentação 220 V. Seletor fonte de
iluminação. Comando de controlo de
intensidade da luz.
• Manual de instruções em português.
Protetores de oculares, acessórios
para limpeza e capa de plástico
flexível para tapar o equipamento.
• Com maleta metálica para
transporte e arrumação.

ME94044

Características similares ao modelo IBD-23C
e com a possibilidade de rotação de 360º da
cabeça.

Ocular para lupa 10 X

259099

Para modelos IBD23C e IBD25C.

Ocular para lupa 20 X

251768

Para modelos IBD23C e IBD25C.

Ocular para lupa 10 X

ME94398

Para modelos IBD45B e IBD45T.

Ocular para lupa 20 X

ME94399

Para modelos IBD45B e IBD45T.

Lupa binocular 20X

• Cabeçal binocular direito.
• Distância interpupilar ajustável entre 55 e 75 mm.
• Par de oculares WF10 X / 23 mm.
• Objetivas 2 X. Ampliação 20X.
• Distância de trabalho: 70 mm.
• Focagem por comandos coaxiais por deslocamento
da coluna com pinhão e cremalheira.
• Platina circular branca/negra de 50 mm de diâmetro.
Pinças para segurar as amostras.
• Iluminação incidente (episcópica) LED.
• Interruptor ligado/desligado.
• Alimentação 2 pilhas AA 1,5 V.
• Manual de utilização em português.

MT06149
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Lupa binocular com «zoom» mod. IBD-45B

• Cabeça binocular giratória inclinada a
45º. Deslizável pela coluna de suporte.
Distância interpupilar ajustável entre 55-
75 mm. Tubo porta-ocular com ajuste
dióptrico +/- 5 dp.
• Par de oculares WF 10 X / 20 mm.
• Objetiva zoom 0,7 X – 4,5 X. Ampliações
7,0 X-45,0 X.
• Ampliação máxima (com oculares 10X):
45 X. *possibilidade de até 180 X com
oculares WF20X / 10 mm e lentes
auxiliares 2 X NÃO incluídas.
• Campo de visão (7,0 X-45,0 X): 28,6 / 4,4
mm.
• Distância de trabalho: 100 mm.
• Focagem mediante comandos coaxiais.
• Platina circular reversível branca / preta
e platina de vidro translúcido. Pinças para
segurar as amostras.
• Sistema de iluminação halógenea dupla
incidente e transmitida
(episcópica/diascópica) 12 V/15 W.
Alimentação 220 V. Comandos
independentes de controlo de
funcionamento e intensidade das duas
fontes de iluminação.
• Manual de instruções em português.
Protetores de oculares, acessórios para
limpeza e capa de plástico flexível para
cubrir o equipamento. Com maleta
metálica para transporte e arrumação.

ME94525

Lupa estereoscópica de elevadas prestações. A gama de ampliação com dotação ótica
standard é de 7 X a 45 X (relação “zoom” 6:4:1). Com lentes auxiliares opcionais e oculares
20 X (NÃO INCLUÍDAS) as ampliações alcançam desde 3,5 X a 180 X.

Lupa trinocular con «zoom» mod. IBD-45T

• Cabeça binocular giratória inclinada a
45º. Distância interpupilar ajustável entre
55-75 mm. Ajuste dióptrico +/- 5 dp.
• Par de oculares WF 10 X / 20 mm.
• Objetiva zoom 0,7 X – 4,5 X. Ampliações
7,0 X-45,0 X.
• Ampliação máxima (com oculares 10X):
45 X. *possibilidade de até 180 X com
oculares WF20X / 10 mm e lentes auxiliares
2 X NÃO incluídas.
• Campo de visão (7,0 X-45,0 X): 28,6 / 4,4
mm.
• Distância de trabalho: 100 mm.
• Focagem mediante comandos coaxiais.
• Platina circular reversível branca / preta
e platina de vidro translúcido. Pinças para
segurar as amostras.
• Sistema de iluminação halógenea dupla
incidente e transmitida
(episcópica/diascópica) 12 V/15 W.
Alimentação 220 V. Comandos
independentes de controlo de
funcionamento e intensidade das duas
fontes de iluminação.
• Manual de instruções em português.
Protetores de oculares, acessórios para
limpeza e capa de plástico flexível para
cubrir o equipamento. Com maleta metálica
para transporte e arrumação.

ME94289

Versão triocular do modelo IBD-45B.

equipamento educativo~científico
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MICROSCÓPIOS E LUPAS ESTEREOSCÓPICAS
Microscopia

Iluminador de luz fria

ME94303

Para a iluminação de amostras com grande
intensidade, sem libertação de calor e sem
mudança de cor.
Dotado de lâmpada de elevada potência 150 W.
Braço duplo flexível de 50 cm de comprimento.
Comando de regulação em contínuo da
intensidade luminosa. Com dois condensadores
de Köhler para a concentração da luz. Dispositivo
para a colocação de filtros de cor. Incluí filtro para
luz natural. Gama espetral: 450-700 nm.

Protetor ocular para estereomicroscopio

ME94400

Capa de proteção para estereomicroscopio

ME94414

Conta-fios plástico
10 x, ø 22 mm

MT00519

Fabricado em plástico, com graduação,
milimétrica e em polegadas, no marco de
apoio. Numerosas aplicações, em botânica e
zoologia para observações no campo,
detalhes de imagens fotográficas ou
desenhos, tramas de tecidos, etc.

Conta-fios metálico
8 x, ø 25 mm

ME94886

Fabricado em metal, com graduação,
milimétrica e em polegadas, no marco de
apoio. Numerosas aplicações, em botânica e
zoologia para observações no campo,
detalhes de imagens fotográficas ou
desenhos, tramas de tecidos, etc.

ME94402 5X Ø90 mm.

ME94403 6X Ø60 mm.

Cabo negro de plástico desmontável.
Lente de vidro.

Lupa de mão aro metálico
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Nova gama de microscópios e lupas
estereoscópicas de alta qualidade.

Swift Optical
Instruments®

equipamento educativo~científico
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MICROSCÓPIOS E LUPAS ESTEREOSCÓPICAS
Microscopia

Microscópios de qualidade à prova de alunos que cobrem
os propósitos educativos desde o ensino básico ao secundário.
Microscópios sem cabo com iluminação LED eficiente que
proporciona luz branca sem calor. Lâmpada LED facilmente
substituída com mais de 50.000 horas de duração. Indicador
de carga de bateria. Mais de 40 horas de uso com 8 horas
de carga.  Pega de transporte integrada no estativo o que
facilita o correto manejo do equipamento. Pintura com resina
epoxy resistente a ácidos e reagentes. Objetivas parafocais
e paracentradas, bloqueadas.

Desde há mais de 50 anos a Swift Optical Instruments é líder mundial no desenho e fabrico de microscópios de qualidade.
Swift mantém um compromisso constante com a qualidade e uma permanente busca pela excelência técnica nos seus
produtos. Garantia vitalícia para os defeitos mecânicos de fabrico e montagem. Os componentes elétricos estão garantidos
por três anos.

Série M3600

Microscópio monocular Swift M3601C

1. Cabeça monocular inclinada a 45º e giratório 360º.
2. Ocular Grande Campo WF 10X/18 mm.
3. Revólver triplo com orientação no interior.
4. Objetivas acromáticas DIN 4X, 10X e 40X (retrátil) com ótica
livre de chumbo.
5. Comandos de focagem macrométricos e micrométricos
independentes.
6. Platina com pinças para segurar as preparações com sistema
de abertura rápida.
7. Condensador A.N. 0,65 e diafragma Íris.
8. Iluminação LED 20 mA, 3,5 V, 70mW com controlo de intensidade.
9. Alimentação 90 V-240 V (CE) e bateria recarregável.
10. Capa de proteção, carregador e baterias recarregáveis, incluídos.

ME94404

Microscópio binocular
Swift M3702CB-4

1. Cabeça monocular tipo Siedentopf,inclinada
45º e giratório 360º.
2. Ocular Grande Campo WF 10X/18 mm.
3. Revólver quádruplo com orientação
no interior.
4. Objetivas acromáticas Semi-planas SP 4X,
10X, 40X (retrátil) e 100X (retrátil, imersão).
5. Comandos de focagem macrométricos e
micrométricos coaxiais.
6. Platina com carro para deslocamento das
preparações com comandos coaxiais na
posição baixa.
7. Condensador de Abbe (espiral) A.N. 1,25 e
diafragma Íris.
8. Iluminação LED 20 mA, 3,5 V, 70mW com
controlo de intensidade.
9. Alimentação 90 V-240 V (CE) e bateria
recaregável.
10. Capa de proteção, carregador e baterias
recarregáveis, incluídos.

ME94406

Microscópio monocular Swift M3602C-3

1. Cabeça monocular inclinada a 45º e giratório 360º.
2. Ocular Grande Campo WF 10X/18 mm.
3. Revólver quádruplo com orientação no interior.
4. Objetivas acromáticas DIN 4X, 10X e 40X (retrátil) com ótica
livre de chumbo.
5. Comandos de focagem macrométricos e micrométricos
independentes.
6. Platina com carro para
deslocamento das preparações
com comandos coaxiais na
posição baixa.
7. Condensador de Abbe
(espiral) A.N. 1,25
e diafragma Íris.
8. Iluminação LED 20 mA, 3,5
V, 70mW com controlo de
intensidade.
9. Alimentação 90 V-240 V (CE)
e bateria recaregável.
10. Capa de proteção,
carregador e baterias
recarregáveis, incluídos.

ME94405
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MICROSCÓPIOS E LUPAS ESTEREOSCÓPICAS
Microscopia

Nova gama de microscópios e lupas
estereoscópicas de alta qualidade.

Swift Optical
Instruments®

Ideais para cursos superiores e aplicações professionais.

Série M10

Microscópio triocular Swift M10T-S

1. Cabeça binocular inclinada a 45º tipo Siedentopf.
2. Oculares Grande Campo WF10X/ 20 mm.
3. Revólver quádruplo orientado no interior.
4. Objetivas acromáticas Semi-planas SP 4X, 10X, 40X (retrátil) e
100X (retrátil, imersão).
5. Comandos de focagem macrométricos e micrométricos coaxiais.
6. Platina com carro para deslocamento das preparações com
comandos coaxiais em posição baixa.
7. Condensador de Abbe (com focagem, pinhão e cremalheira)
A.N. 1,25 e diafragma Íris.
8. Iluminação LED 3W com controlo de intensidade.
9. Alimentação 90 V-240 V (CE).
10. Capa de proteção

ME94408

Microscópio binocular Swift M10B-S

1. Cabeça binocular inclinada a 45º tipo Siedentopf.
2. Oculares Grande Campo WF10X/ 20 mm.
3. Revólver quádruplo orientado no interior.
4. Objetivas acromáticas Semi-planas SP 4X, 10X, 40X (retrátil) e
100X (retrátil, imersão).
5. Comandos de focagem macrométricos e micrométricos coaxiais.
6. Platina com carro para deslocamento das preparações com
comandos coaxiais em posição baixa.
7. Condensador de Abbe (com focagem, pinhão e cremalheira)
A.N. 1,25 e diafragma Íris.
8. Iluminação LED 3W com controlo de intensidade.
9. Alimentação 90 V-240 V (CE).
10. Capa de proteção

ME94407

Microscópio binocular Swift com câmara digital M10DB-S

1. Cabeça binocular inclinada a 30º tipo Siedentopf, com câmara digital
integrada CMOS _”, 3MP – 2048x1536 píxeles. Saída USB 2.0.
2. Oculares Grande Campo WF10X/ 20 mm.
3. Revólver quádruplo orientado no interior.
4. Objetivas acromáticas Semi-planas SP 4X, 10X, 40X (retrátil) e 100X
(retrátil, imersão).
5. Comandos de focagem macrométricos e micrométricos coaxiais.
6. Platina com carro para deslocamento das preparações com comandos
coaxiais em posição baixa.
7. Condensador de Abbe (com focagem, pinhão e cremalheira)  A.N. 1,25 e
diafragma Íris.
8. Iluminação LED 3W com controlo de intensidade.
9. Alimentação 90 V-240 V (CE).
10. Capa de proteção. Software de captura e tratamento de imagens multi-
idioma e preparação de calibração.

ME94415
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Nova gama de microscópios e lupas
estereoscópicas de alta qualidade.

Swift Optical
Instruments®
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MICROSCÓPIOS E LUPAS ESTEREOSCÓPICAS
Microscopia

Lupas estereoscópicas para o ensino secundário e superior. Sem
cabo. Com três fontes de iluminação LED e cinco combinações
de iluminação possíveis. Com pinças para segurar as amostras
com sistema de abertura rápida. Ocular direita com ajuste de
dioptrias. Pega de transporte integrada no braço.

Lupas binoculares SM100

Lupa binocular Swift SM102-C

1. Cabeça binocular inclinada a 45º e giratória a 45º e giratório
360º. Distância interpupilar ajustável de 55 a 75 mm.
2. Oculares Grande Campo WF 10X/20 mm. Fixas por parafuso.
3. Objetivas 2X e 4X em torre giratória com comando de seleção.
Campo de visão: 10 mm (20X), 5 mm (40X).
Distância de trabalho 77 mm.
4. Comandos de focagem (pinhão e cremalheira) no braço, com
ajuste de tensão e embraiagem deslizante.
5. Base com braço fixo. Disco reversível branco/preto Ø 80 mm
e disco de vidro traslúcido Ø 80 mm. Filtro azul incluído para a
luz transmitida.
6. Três fontes de iluminação LED (luz branca e sem calor):
• 6 lâmpadas LED na torre à volta das objetivas.
• Um LED incidente.
• Um LED na base.
7. Com dois interruptores que permitem cinco possíveis
combinações de iluminação: Desde a torre, iluminação superior,
iluminação inferior, iluminação simultânea desde a torre e base
e iluminação superior e inferior simultâneas.
8. Alimentação 90 V – 240 V (CE).
9. Capa de proteção, carregador e baterias.

ME94409

Lupa binocular con zoom Swift SM105-C

Caracteristicas iguais ao SM102-C com objectivas zoom 1X - 3X,
ratio 3:1, com torre giratória e comendo de seleção. Campo de
visão: 10 mm (20X), 6,5 mm (30X). Distância de trabalho: 77 mm.

ME94410

Câmaras videomicroscopia

Câmara «Ocular» USB 3 megapíxeis

Câmara digital de 3 megapíxeis para colocar no tubo porta-ocular
do microscópio ou da lupa. Compatível com microscópios com tubos
para oculares standard. Para as lupas utiliza-se o adaptador que é
fornecido junto com a câmara. Liga-se diretamente à porta USB 2.0
do computador. Software para aquisição e tratamento de imagens
incluído. Compatível com Windows 2000, XP e Vista.

MT05899

Câmara MOTICAM 580 USB – TV

Adaptável diretamente à ocular do microscópio ou lupa estereoscópica.
Pode-se ligar diretamente a um monitor de TV, a um computador ou a
um projetor de vídeo. Também permite capturar imagens macroscópicas
diretamente.
• Câmara analógica/digital com sensor de imagem CCD 1/3”.
• Resolução digital: 800x600 píxeis com ligação USB2.0.
• 2 adaptadores para ocular de diâmetro variável. Macrotubo para

observação de espécimes Motic
• Lente de focagem de vidro com tratamento
anti-reflexo macro 12 mm.
• Software Motic “Images Plus 2.0” para PC e
MAC, de tratamento de imagens, com as
ferramentas necessárias para medir, quantificar,
anotar, modificar, etc. Permite atualizações
ilimitadas e não necessita de licença.
• Preparação de calibração de 4 pontos com
cruzes micrométricas  e cabos de ligação USB,
HDMI (ligação de alta resolução para a TV) e
RCA.

ME94647
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PREPARAÇÕES MICROSCÓPICAS
Microscopia

Coleção de 12 preparações
de histologia vegetal I

Bolsa lisígena. Ovário de lírio. Estilo. Traqueidas.
Pecíolo. Estame de lírio. Ovário de Tulipa. Tricomas.
Estame de pinheiro. Semente. Gema .Estigma.

ME92458

Coleção de 12 preparações
de histologia vegetal II

Folha monocotiledónea. Raiz dicotiledónea
primária. Folha de pinheiro. Caule de equisetum.
Folha dicotiledónea. Caule de monocotiledónea.
Caule pinheiro. Raiz monocotiledónea. Raiz
dicotiledónea secundária. Caule dicotiledónea
primário. Caule dicotiledónea secundário. Folha
eucalipto

ME92459

Coleção de 12 preparações
de morfologia celular

Células cilícias (diatomáceas)
Células pétreas (escleritos dissociados)
Células engrossadas (semente de café)
Células escamosas (pelos de folha de oliveira)
Células ponteadas (caroço de tâmara)
Células fibrosas (fibras de palmeira thrinax)
Células esféricas (esporos de equisetum)
Células concrecionadas (corte de pêra)
Células alargadas (polpa de coco)
Células poligonais (epiderme descamada)
Células elípticas (pólen de lírio)
Células cilíndricas (caule de abóbora)

ME92460

Coleção de 12 preparações
de estrutura celular

Taninos (caule de alfarrobeira)
Amido (semente de milho)
Drusas
Ráfides
Núcleos (vegetais vários)
Aleurona (semente)
Cristais cálcio (endotélio de cebola)
Proteínas (sementes)
Nucléolos
Cloroplastos (folha de figueira, folha de vide)
Féculas (secção de tubérculo de batata)
Pelargonium (pétala de gerânio)

ME92461 Coleção de 12 preparações
de histologia animal I

Muscular estriado. Muscular liso. Osso
esponjoso. Osso compacto. Cartilagíneo hialino.
Cartilagíneo elástico. Epitelial ciliar. Epitelial
queratinizado. Epitelial prismático. Glândula
sebácea. Epitelial pluriestratificado.
Conjuntivo laxo

ME92462

Coleção de 12 preparações
de histologia animal II

Língua mamífero (coelho - ovelha)
Dente (mandíbula embrião)
Esófago (ovelha – coelho)
Estômago (ovelha - coelho)
Retículo (ovelha)
Omaso (ovelha)
Abomaso (ovelha)
Intestino delgado (gato)
Intestino grosso (gato – veado)
Pâncreas (ovelha)
Fígado (coelho – veado - ovelha)
Vesícula biliar (ovelha)

ME92463

Coleção de 12 preparações
de Zoologia

Cromatóforos. Copépodes. Pluma ave. Pelo
cão. Escama cicloide. Escama ctenoide. Pata
aranha. Hidroides. Corte de esponja. Sangue
nucleado. Espiculas holotúria. Fibras de lã.

ME92464

Coleção de 12 preparações
de insetos

Asa de mosca. Pata de mosca. Cutícula ocular
inseto. Cabeça mosca. Asa formiga. Asa abelha
Cabeça formig. Pata abelha. Asa borboleta
Probóscide de borboleta. Larva díptero
Traqueia de inseto.

ME92465

BACTERIOLOGIA CITOLOGIA
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APARELHO RESPIRATÓRIO

AP. GASTROINTESTINAL
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PREPARAÇÕES MICROSCÓPICAS
Microscopia
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APARELHO REPRODUTOR
E DESENVOLVIMENTO
EMBRIONÁRIO

APARELHO URINÁRIO

SISTEMA INMUNITÁRIO

SISTEMA NERVOSO
E ÓRGÃOS DOS
SENTIDOS
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PREPARAÇÕES MICROSCÓPICAS
Microscopia
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PATOLOGIAS

CITOLOGIA E HISTOLOGIA
DOS VERTEBRADOS

CNIDARIOS

PROTOZOÁRIOS

ASQUELMINTOS

PLATELMINTOS

EQUINODERMOS

MOLUSCOS

ANELÍDEOS

equipamento educativo~científico
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PREPARAÇÕES MICROSCÓPICAS
Microscopia
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ARTRÓPODES

INSETOS
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PREPARAÇÕES MICROSCÓPICAS
Microscopia
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ALGAS

FUNGOS E LÍQUENES

BRIÓFITAS (musgos e hepáticas)

FETOS

equipamento educativo~científico
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PREPARAÇÕES MICROSCÓPICAS
Microscopia
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GIMNOSPERMAS

FOLHAS

ESTRUTURAS E
TECIDOS BÁSICOS

CAULES

RAÍZES

equipamento educativo~científico
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PREPARAÇÕES MICROSCÓPICAS
Microscopia
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ROCHAS E MINERAIS
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PREPARAÇÕES MICROSCÓPICAS
Microscopia

ÓRGÃOS REPRODUTORES
E SEMENTES
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Produtos Químicos
Tiras de teste
Preparados
Metais
Indicadores e corantes
Meios de cultura
Outros
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Tiras teste de urina

MT13713
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Caixa com 100 tiras de teste de

6 x 95 mm, para determinações semi-

quantitativas.

Fosfato

ME93427

Caixa com 100 tiras de teste de

6 x 95 mm, para determinações semi-

quantitativas.

Potássio

ME93429

Caixa com 100 tiras de teste de

6 x 95 mm, para determinações semi-

quantitativas.

Dureza

ME93430

Caixa com 100 tiras de teste de

6 x 95 mm, para determinações semi-

quantitativas.

Cloretos

ME93430

Caixa com 100 tiras de teste de

6 x 95 mm, para determinações semi-

quantitativas.

Amónio

ME93433

equipamento educativo~científico

Tiras de teste

Produtos Químicos, Tiras de teste
Preparados, Metais, Indicadores e Corantes, Outros

Reagentes

Caixa com 100 tiras de teste de

6 x 95 mm, para determinações semi-

quantitativas.

Nitrato/nitrito

ME93428

Caixa com 100 tiras de teste de

6 x 95 mm, para determinações semi-

quantitativas.

Sulfitos

ME93432

PQ0863 1,2-PROPANODIOL 1000ML

PQ0904 1,4-DICLOROBENZENO 500G.

PQ0390 1-BUTANOL 1000ML

PQ0397 1-HEXANOL 98%  500ML

PQ0281 2,6-DICLOROFENOL-INDOFENOL SAL SÓDICA 5G

PQ0868 2-BUTANONA 1L

PQ0400 2-PROPANOL 1000ML

PQ0458 3-METIL-1-BUTANOL (ÁLCOOL ISOAMÍLICO)

PQ0808 3-METIL-1-BUTANOL 98% 1000 ML

PQ0862 4-CLORO 3-METILFENOL 99% 250G.

PQ0378 4-NITRO ANILINA PURA, 100G

PQ0439 4-NITROFENOL , 25G

PQ1098 ABSORVENTE GERAL

PQ0111 ACETALDEÍDO 250 ML 99%

PQ0290 ACETALDEÍDO 99% 1L

PQ1095 ACETANILIDA 250G

PQ0932 ACETATO CHUMBO (II) 3-HIDRATADO 500G.

251624 ACETATO ETILO 1L.

PQ0355 ACETILO CLORETO 250ML

PQ0389 ACETONA 1000ML

PQ0825 ACETONA 2 LITROS

PQ0356 ACETONA, 2.5 L

PQ0827 ÁCIDO ACÉTICO (ETANOICO) 1000ML

PQ1122 ÁCIDO ACÉTICO 0.1N 1000ML

PQ0609 ÁCIDO ACÉTICO 1 MOL/1N 1000ML

PQ0826 ÁCIDO ACÉTICO 1000ML

PQ0986 ÁCIDO ACÉTICO 250 ML

PQ0292 ÁCIDO ACÉTICO 96% 1000 ML

PQ0128 ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 1000ML

PQ0970 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500G

PQ0613 ÁCIDO BENZOICO 1000G

PQ0972 ÁCIDO BENZOICO 500G

PQ0973 ÁCIDO BÓRICO 500G

PQ0434 ÁCIDO CÍTRICO 1-HIDRATADO 500G

PQ0334 ÁCIDO CLORÍDRICO 0.1MOL/L 0.1N 1000ML

PQ0178 ÁCIDO CLORÍDRICO 1MOL/L 1N

PQ0953 ÁCIDO CLORÍDRICO 1MOL/L 1N

PQ0897 ÁCIDO CLORÍDRICO 25% 1000ML

PQ0999 ÁCIDO CLORÍDRICO 2MOL/L (2N) 1000ML

PQ0149 ÁCIDO CLORÍDRICO 32% 1000ML

PQ0136 ÁCIDO CLORÍDRICO 35% 500ML

PQ0392 ÁCIDO CLORÍDRICO 37% 1000ML

PQ0256 ÁCIDO CLORÍDRICO 37% 2.5L

PQ0171 ÁCIDO CLORÍDRICO 37% 5L

PQ0407 ÁCIDO CLORÍDRICO 3MOL/L (3N) 250 ML

PQ0298 ÁCIDO CLORÍDRICO 5MOL/L 5N 1000ML

PQ0705 ÁCIDO ESTEÁRICO 100G

PQ0468 ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO (EDTA) 1000G

PQ0956 ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO (EDTA) 250G

PQ0384 ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO

SAL DISÓDICA DI-HIDRATADO 500 G

PQ0546 ÁCIDO FLUORÍDRICO 48%

PQ0566 ÁCIDO FÓRMICO 85% 1000 ML

PQ0971 ÁCIDO L ASCÓRBICO 250G

PQ0821 ÁCIDO L(+)- ASCÓRBICO 100G

PQ0278 ÁCIDO L(+) LÁCTICO 1000ML

PQ0074 ÁCIDO L(+) TARTÁRICO 500G

PQ0878 ÁCIDO MALÓNICO 250G.

PQ0453 ÁCIDO NÍTRICO 0.1 MOL/L 1000ML

PQ0830 ÁCIDO NÍTRICO 53% 1000ML

PQ0173 ÁCIDO NÍTRICO 65% 1000ML.

PQ0055 ÁCIDO NÍTRICO 69% 1000ML

PQ0579 ÁCIDO OLEICO 1000 ML

PQ0461 ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO 85% 1L

PQ0466 ÁCIDO OXÁLICO  2-HIDRATADO 500G

PQ1119 ÁCIDO OXÁLICO 0,05 MOL/L (0,1N), SOLUÇÃO 

CONCENTRADA VOLUMÉTRICA 1L DE SOLUÇÃO

251618 ÁCIDO OXÁLICO 25G

PQ0886 ÁCIDO PERCLÓRICO 60% ISO 1L.

PQ1131 ÁCIDO PÍCRICO CONJUGADO 250G
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PQ0013 ÁCIDO PIROGÁLICO 99% 100G

PQ0470 ÁCIDO SALICÍLICO 99% 100 G

PQ0905 ÁCIDO SUCCÍNICO 250G.

PQ0475 ÁCIDO SULFÂMICO = ÁC .AMINO SULFÓNICO 1000G

PQ0474 Á. SULFANÍLICO=ÁC.4-AMINOBENZENO SULFÓN. 100G

PQ0984 ÁC. SULFÚRICO 0,05 MOL/L (0,1N), SOL. CONC. VOL. 1L

PQ0200 ÁCIDO SULFÚRICO 0,5 MOL/L (1N), SOL. CONC. VOL. 1L

PQ0485 ÁCIDO SULFÚRICO 1 MOL/L (2N) 100ML

PQ0780 ÁCIDO SULFÚRICO 25% 1000ML.

PQ0831 ÁCIDO SULFÚRICO 92% 1000ML

PQ0033 ÁCIDO SULFÚRICO 95-98% 1000ML.

PQ0172 ÁCIDO SULFÚRICO 96% 1000ML.

PQ0454 ÁCIDO TÂNICO, PURÍSSIMO  250 G

PQ0833 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 99% 100G

PQ0834 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 99% 250G

PQ0060 ÁGUA BROMO SOLUÇÃO SATURADA 500ML.

PQ0019 ÁGUA DESTILADA 1000ML.

PQ0998 ÁGUA DESTILADA 5L.

PQ0332 ALARANJADO METILO 100G

PQ0341 ALARANJADO METILO 25G

PQ0411 ALARANJADO METILO SOL. 0,1% 100ML

PQ0044 ALARANJADO METILO SOL. 0.1% 250ML.

PQ0837 ÁLCOOL BUTÍLICO TERCIÁRIO 1000ML

PQ0864 ÁLCOOL CETÍLICO 100G.

PQ0573 ÁLCOOL ISO-BUTÍLICO 1000ML

PQ0887 ALIZARINA SOL. 1% 100ML

PQ0487 ALUMÍNIO CLORETO 6-HIDRATADO 500G

PQ0842 ALUMÍNIO CLORETO ANIDRO 100G.

PQ0182 ALUMÍNIO METAL PÓ 250G

PQ1041 ALUMÍNIO POTÁSSIO SULFATO 12-HIDRATADO 100G

PQ0865 ALUMÍNIO SILICATO 100G.

PQ1060 ALUMÍNIO SULFATO 18-HIDRATADO 1000G

PQ0321 ALUMÍNIO SULFATO 18-HIDRATADO 500G

PQ0342 AMARELO ALIZARINA 10G

PQ1047 AMIDO BATATA SOLÚVEL 500G

PQ0047 AMIDO SOLUÇÃO 1% 250ML

PQ0100 AMONÍACO 25% (EM NH3) 1000ML.

PQ0021 AMONÍACO 30% (EM NH3) 1L

PQ0183 AMONÍACO 30% (EM NH3) 2.5L

PQ0585 AMÓNIO BROMETO 1000G

PQ0532 AMÓNIO CARBONATO 500G

PQ1045 AMÓNIO CLORETO 1000G

PQ0137 AMÓNIO CLORETO 500G.

PQ0032 AMÓNIO DICROMATO HIDRATADO 500G

PQ0462 AMÓNIO FERRO (II) SULFATO 6-HIDRATADO 1000G

PQ0491 AMÓNIO MOLIBDATO 4-HIDRATADO 100G

251654 AMÓNIO SULFAMATO 100G.

PQ0184 AMÓNIO SULFATO 500G

PQ0432 AMÓNIO SULFURETO SOL.10% 1000ML

PQ0978 AMÓNIO TIOCIANATO 500G

PQ0471 ANIDRIDO ACÉTICO 1000 ML

PQ0843 ANIDRO ETANOICO 98% 1000ML

PQ0198 AREIA DE MAR LAVADA GRÃO FINO 1000G

PQ1007 AREIA DE MAR LAVADA, GRÃO GROSSO 500G

PQ0299 AZUL BROMOTIMOL 25G

PQ0344 AZUL BROMOTIMOL 5G

PQ0070 AZUL BROMOTIMOL SOLUÇÃO 0.04% 100 ML.

251647 AZUL DE BROMOFENOL 10G

PQ1012 AZUL DE METILENO 100ML

PQ0543 AZUL DE TIMOL 5G

PQ1102 AZUL DE TOLUIDINA 500ML

PQ0244 AZUL DE TOLUIDINA 5G.

PQ0008 AZUL METILENO (C.I. 52015) DC 25 G

PQ0315 AZUL METILENO 100G

PQ0042 AZUL METILENO ALCALINO 250 ML

PQ0124 AZUL METILENO FENICADO 250ML

PQ0053 AZUR-EOSINA-AZUL DE METILENO CORANT GIEMSA L. 500ML.

251536 BALSAMO CANADA 100 ML

PQ0347 BÁRIO CLORETO 2-HIDRATADO 1000G

PQ0109 BÁRIO CLORETO 2-HIDRATADO 500G

PQ0494 BÁRIO CLORETO SOLUÇÃO 10% P/V 500ML

PQ0036 BÁRIO HIDRÓXIDO 8-HIDRATADO 1000G

PQ0164 BÁRIO HIDRÓXIDO 8-HIDRATADO 500G

PQ0096 BÁRIO NITRATO 500 G.

PQ0155 BÁRIO SULFATO 500G,

251652 BAUNILHA 100G

PQ0107 BENZENO 1000 ML

PQ0844 BENZOÍLO CLORETO 99% 1000ML

PQ1128 BENZOÍNA 99% 100G

251616 BISMUTO (III) NITRATO 1KG.

PN1082 BROMETO DE SÓDIO 500G

PQ0567 BROMO (BROMATO-BROMETO) 0,05 MOL/L 1000ML

PQ0001 BROMO 100ML

PQ0845 BROMOETANO 99% 250ML

PQ0112 BUTANONA (METIL-ETIL-CETONA) 1000 ML

PQ0847 CÁDMIO NITRATO 250G.

PQ0548 CAFEÍNA ANIDRA 250G

PQ0066 CÁLCIO CARBONATO PRECIPITADO 500G

PQ0414 CÁLCIO CLORETO 2-HIDRATADO PÓ 500G

PQ0934 CÁLCIO CLORETO ANIDRO 1000G

PQ0427 CÁLCIO CLORETO ANIDRO 500G PÓ

PQ0329 CÁLCIO HIDRÓXIDO 1000G

PQ0358 CÁLCIO METAL 100 G

PQ0467 CÁLCIO NITRATO 4-HIDRATADO 500G

PQ0238 CÁLCIO ÓXIDO NATURAL BOCADOS 500G

PQ0186 CÁLCIO SULFATO 2-HIDRATADO 500G

PQ0240 CARBONO DISSULFETO1000ML.

PQ0084 CARMIM ALUMÍNIO 10 G.

PQ0007 CARVÃO ATIVO GRANULADO Nº 1 CAT/ABS. 250G

PQ0040 CARVÃO ATIVO GRANULADO Nº3 500G

PQ0950 CARVÃO ATIVO PÓ 500G

PQ0213 CARVÃO ATIVO PÓ DESCOLORANTE 250G

PN1061 CARVÃO VEGETAL 250 G

PQ0550 CÉSIO CLORETO , 25G

PQ0297 CHUMBO (II) ÓXIDO 500 G

PQ0306 CHUMBO II NITRATO 1000G

PQ0003 CHUMBO METAL GRÂNULOS 250 G

PQ0856 CICLO-HEXANO 1L.

PQ0391 CICLO-HEXANO 99,5% 1000ML.

PQ0361 CLORAL HIDRATO 250G

PQ1014 CLORETO DE FERRO (III) 500G

PQ1088 CLORETO DE LÍTIO 250ML

PQ0965 CLORETO DE MANGANÉSIO II 500G

PQ0249 CLORETO DE SEBACOILO  92%  50G

PQ0935 CLORETO FERRO (II) 4-HIDRATADO 250G.

PQ0880 CLOROFÓRMIO 1L

PQ0328 COBALTO (II) CLORETO 6-HIDRATADO 250G

PQ0360 COBALTO (II) NITRATO 6-HIDRATADO 250G

PN1008 COBALTO (II) SULFATO 7-HIDRATADO 250G

251637 COBALTO NITRATO 250G.

PQ0802 COBRE (I) CLORETO 500G

PQ0429 COBRE (II) BROMETO 500G

PQ0469 COBRE(II)CARBON.BÁSICO(COBRE (II)HIDROXICARBON.) 500G

PQ0615 COBRE (II) NITRATO 3-HIDRATADO 500G

PQ0127 COBRE (II) ÓXIDO  500G

PQ0296 COBRE (II) ÓXIDO 100G

PQ0175 COBRE (II) SULFATO 5-HIDRATADO 1000G

PQ0170 COBRE (II) SULFATO 5-HIDRATADO 500G
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PQ0058 COBRE (II) SULFATO ANIDRO 250G

PQ0067 COBRE METAL LIMALHA 250G.

PQ0584 COBRE METAL PÓ 500G

PQ1175 CORANTE AMARELO 100G

PQ1177 CORANTE AZUL 50G

PQ1178 CORANTE VERDE 100G

PQ1176 CORANTE VERMELHO 100G

PQ0916 CRISTAL VIOLETA DE HUCKER 250

PQ1129 CROMO (VI) ÓXIDO 500G

PQ1053 D(-)-FRUTOSE 500G

PQ1054 D(+)-GLUCOSE ANIDRA 1000G

PQ0995 D(+)-GLUCOSE ANIDRA 500G

PQ0985 DIACETONA ÁLCOOL 1L

PQ0744 DI-AMÓNIO OXALATO 1-HIDRATADO

251623 DICROMATO POTÁSSIO 500G.

PQ0363 DIETILAMINA 250ML

PQ0364 DIFENILAMINA 250 G

PQ0403 DI-FÓSFORO PENTA-ÓXIDO 500G

PQ0436 DIMETILGLIOXIMA SAL DISÓDICO 8-HIDRATADO 100G

PQ0423 DISÓDICO HIDROGENOFOSFATO 12-HIDRATADO 500G

PQ0539 DISÓDICO HIDROGENOFOSFATO ANIDRO, 500G

PQ1171 DI-SÓDIO OXALATO 100G

PQ1109 DPX MEIO MONTAGEM RÁPIDO 500ML

PQ1113 EDTA 0.01 M 1 LITRO

PQ0201 ENXOFRE PRECIPITADO 500G

PQ0295 ENXOFRE SUBLIMADO 250G

PQ0443 EOSINA A (AMARELADA) 25 G

PQ0140 EOSINA AMARELADA SOL. HIDRO-ALCOÓLICA 1% 100ML

PQ0542 EOSINA AZUL METILENO 100 ML

PQ0258 EOSINA COLORAÇÃO RÁPIDA 500ML.

PQ0627 EOSINA-AZUL DE METILENO, SEGUNDO WRIGHT 25G

PQ0421 EOSINA-AZUL METILENO GIEMSA 100 ML

PQ0420 EOSINA-AZUL METILENO SOL. 100 ML

PQ0545 ERIOCROMO NEGRO AZULADO  50 G

PQ1164 ESSÊNCIA DE BERGAMOTA 100ML

PQ1169 ESSÊNCIA DE CEREJA  100ML

PQ1166 ESSÊNCIA DE LARANJA 1L

PQ1165 ESSÊNCIA DE LIMÃO 250ML

PQ1170 ESSÊNCIA MENTA PIPERITA NATURAL 100ML

PQ0456 ESTANHO (II) CLORETO 2-HIDRATADO, 100G

PQ1096 ESTANHO 250G

PQ0818 ESTIRENO 99% ESTABILIZADO

PQ0812 ESTRÔNCIO CARBONATO 500G

PQ0250 ESTRÔNCIO CLORETO 6-HIDRATADO 500G

PQ0357 ETANOATO DE BUTILO 1 L

PQ0366 ETANOL 70% 2.5L

PQ0253 ETANOL 70% V/V 1000ML

PQ0951 ETANOL 96% 5L

PQ0011 ETANOL 96º V/V 1000ML

PQ0351 ETANOL ABSOLUTO 1000 ML

PQ0367 ÉTER DE PETRÓLEO 40-60º 2.5L

PQ0559 ÉTER DE PETRÓLEO 46-60ºC 1000ML

PQ0012 ÉTER DE PETRÓLEO 60-80ºC 1000ML

PQ0106 ÉTER DIETÍLICO ANESTÉSICO 1000 ML

PQ0247 ÉTER DIETÍLICO ANESTÉSICO 100ML.

PQ0385 ÉTER DIETÍLICO ESTABILIZADO 1000ML

PQ0961 ETILENOGLICOL 1000ML

PQ0476 FENANTROLINA 1-HIDRATADO 5G

PQ0267 FENOL 90% SOLUÇÃO AQUOSA 1000ML.

PQ0370 FENOL PURO 1 KG

PQ0369 FENOL PURO 500G

251640 FENOLFTALEÍNA 100 G.

PQ0069 FENOLFTALEÍNA SOLUÇÃO 0.2% 100ML.

PQ0041 FENOLFTALEÍNA SOLUÇÃO 1% 250ML.

PQ0194 FERRO (II) SULFATO 7-HIDRATADO  500G

PQ0506 FERRO (II) SULFURETO 250G

PQ0165 FERRO (III) NITRATO 9-HIDRATADO 500G

PQ0806 FERRO (III) ÓXIDO QP 500G

PQ1021 FERRO CLORETO (II) 4-HIDRATADO 1000G

PQ0877 FERRO II SULFATO 1000G.

PQ1059 FERRO III SULFATO 500G

PQ0193 FERRO METAL GRANULADO FINO 1000G

PQ0703 FERRO METAL GRANULADO FINO 100G

PQ0025 FERRO METAL GRANULADO FINO 250G

PN1065 FIXADOR DE BOUIN. 1000ML

PQ0974 FLUORESCEÍNA SÓDICA 25G

PQ0939 FLUORETO DE POTÁSSIO, 1000G

PQ0125 FORMALDEÍDO 37-38% P/P EST. C/METANOL 1000ML.

PQ0050 FORMOL 37% 1L.

PQ0002 FÓSFORO VERMELHO 250G

PQ0450 FUSCINA ÁCIDA 10G

PQ0451 FUSCINA BÁSICA 25G

PQ0900 GEL DE SILÍCIO

PQ0449 GELATINA, PURÍSSIMA 1 KG

PQ0371 GERANIOL 97% 100 ML

PQ0158 GLICERINA 1000ML

PQ0591 GLICERINA 87% 1000ML

PN1046 GLUCOSE D(+) 500G

PQ0139 HEMATOXILINA C.I.75290 DC 5G.

PQ0257 HEMATOXILINA SOLUÇÃO 500ML

PQ0435 HEXAMETILENODIAMINA 250G

PQ0396 HEXANO, MISTURA DE ALCANOS 1000ML.

251655 HIDRAZINA SULFATO 500G.

PQ0460 HIDROGENO PERÓXIDO 30%P/V, 500 ML

PQ0126 HIDROGENO PERÓXIDO 33% P/V VOL. 1000ML

PQ0177 HIDROGENO PERÓXIDO 6% P/V 20VL. 1000ML.

PN1078 HIDRÓXIDO DE AMÓNIO 20% 1000ML

PQ0962 HIDRÓXIDO DE AMÓNIO 25% 1000ML

PN1047 HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 90% ESCM.500G

PQ0850 HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO EM LENTILHAS 500G

PQ1132 HIDRÓXIDO DE SÓDICO 2N

PQ0395 HISTOFIX 1000ML.

ME92382 INDICADOR PH 0-11 PRECISÃO: 1.0.. 100 TIRAS

PQ0892 INDICADOR UNIVERSAL PH 100ML

PQ0791 ÍNDIGO CARMIM  25 G

PQ0890 IODATO POTÁSSICO PURO 100G

PQ0855 IODATO POTÁSSICO PURO 250G

PQ1017 IODETO DE POTÁSSIO 500G

PQ1167 IODETO SOLUÇÃO HANUS 0,1M 1L

PQ0048 IODO 0.01 MOL/L (0.02N)SV 1000ML

PQ0980 IODO 1000ML

PQ0029 IODO CRU QP 100G

PQ0102 IODO RESUBLIMADO PÉROLAS 250 G

PQ0811 IODO SUBLIMADO 100 G

PQ1117 ISOBUTANOL 1000ML

251650 ISOBUTANOL 1L.

251653 ISOPROPANOL 1L.

PQ0252 LÃ DE VIDRO LAVADA 100G

PQ0704 LÃ DE VIDRO LAVADA 250G

PQ0246 LACTOFENOL 100ML.

PQ0885 LACTOSE 1-HIDRATADO 500G.

PQ1103 LÍQUIDO DE BOUIN 250ML

PQ0569 LÍQUIDO DE LUGOL 100 ML

PQ0119 LÍQUIDO DE LUGOL 1000ML

PQ0054 LÍQUIDO DE LUGOL 250ML

PQ0430 LÍTIO CARBONATO 250G

PQ0801 LÍTIO CLORETO 100 G
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PQ0174 LÍTIO METAL PEDAÇOS 100G.

PQ0399 MAGNÉSIO CLORETO 6-HIDRATADO 250G

PQ0820 MAGNÉSIO CLORETO 6-HIDRATADO 500G

PQ0854 MAGNÉSIO EM PÓ 250G.

PQ0026 MAGNÉSIO METAL FITA ROLO 3X0.2MM.25G.

PQ0409 MAGNÉSIO METAL LIMALHA 100G

PQ0236 MAGNÉSIO NITRATO 6-HIDRATADO 500G.

PQ0508 MAGNÉSIO ÓXIDO 250G

PQ0509 MAGNÉSIO SULFATO 7-HIDRATADO 500G

PQ0447 MAGNÉSIO SULFATO ANIDRO 1KG

PQ0161 MALTOSA 1 HIDRATADO 100G

PQ0037 MANGANÉSIO (II) ÓXIDO 1000G

PQ0093 MANGANÉSIO (II) SULFATO 1-HIDRATADO 500G

PQ0162 MANGANÉSIO (IV) ÓXIDO 500G

PQ0920 MANITOL 500G,.

PQ1106 MEIO CÉREBRO-CORAÇÃO 500G

PQ0991 MEIO DE CULTURA - AGAR  CPDEX 250G

PQ0593 M.D.C.-AGAR GLUCOSE SABOURAUD 500G EM M. DESID.

PQ0919 MEIO DE CULTURA - AGAR MC CONKEY 500G,

PQ0908 MEIO DE CULTURA - AGAR NUTRITIVO DESIDRATADO 500G.

PQ0331 MEIO DE CULTURA - AGAR-AGAR (M.D.C.) 250G

PQ0909 MEIO DE CULTURA - CALDO LACTOSADO 500G.

PQ0925 M.D.C. - ÁGUA DE PEPTONA MEIO DESIDRATADO 500G

PQ0907 M.D.C. - CALDO NUTRITIVO DESIDRATADO 500G.

PQ0621 MEIO DE CULTURA - CHAPMAN TTC DESIDRATADO 500G

PQ0622 MEIO DE CULTURA - GLUCOSE SABOURAUD AGAR

PQ0923 MEIO DE CULTURA - MR-VP, MEIO 500G.

1719100 M.D.C. - PEPTONA DE CARNE 500G CULTIMED

PQ0987 M.D.C. - PLACAS DE CONTACTO FLORAL 30 UNIDADES

PQ0511 MERCÚRIO (I) NITRATO 2-HIDRATADO 100G

PQ0134 MERCÚRIO (II) CLORETO  100G

PQ0611 MERCÚRIO (II) IODETO 100G

PQ0387 MERCÚRIO (II) ÓXIDO AMARELO 100G

PQ0628 MERCÚRIO (II) ÓXIDO, VERMELHO 50 G

PQ0849 METANOL 1L

PN1038 METANOL 500ML

PQ0374 METILAMINA SOL.40% 1 L

PQ0625 MUREXIDA 1% EM SÓDIO CLORETO 50G.

PQ0993 MUREXIDA 1%, 100G

PQ0618 MUREXIDA 5G

PQ0574 N-(1-NAFTIL) ETILENODIAMINA DICLOROHIDRATO 5G

PQ0221 NAFTALENO 500G

PQ0241 N-HEPTANO 1000ML

251627 N-HEXANO 1L.

PQ0061 N-HEXANO 95% 1000ML.

PQ1112 NINIDRINA 10G

PQ0097 NÍQUEL (II) SULFATO 6-HIDRATADO 250G.

PQ0196 NÍQUEL METAL, BOLAS 100G

PQ0629 NÍQUEL(II) CLORETO 6-HIDRATADO 250G

PQ1022 NÍQUEL(II) NITRATO 6-HIDRATADO 1000G

PQ1015 NITRATO DE NÍQUEL (II) 6-HIDRATADO 250G

PQ0966 NITRITO SÓDICO 500G

PQ1004 N-PENTANO 1000ML

PQ1169 ÓLEO DE AMÊNDOAS

PQ1011 ÓLEO DE CEDRO 30ML

PQ0768 ÓLEO DE IMERSÃO 50ML.

PQ1075 ÓLEO DE IMERSÃO TIPO A 100ML

PQ1076 ÓLEO DE IMERSÃO TIPO B 100ML

PQ0330 ORCEÍNA 5G

PQ0081 ORCEÍNA A 250ML.
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PQ0141 ORCEÍNA A SOL. HIDROACÉTICA-CLORÍDRICA 100ML

PQ0319 ORCEÍNA B SOL. HIDROACÉTICA 100 ML

PQ0604 O-TOLUIDINA SOLUÇÃO 0,1% 100ML

PQ0031 O-TOLUIDINA SOLUÇÃO 6% DC 1000ML.

253776 PAPEL AZUL DE TORNESOL

PQ1072 PARAFINA LÍQUIDA 1000ML

251651 P-DIMETILAMINOBENZALDEÍDO 25G.

PQ1111 PEDRA POMES EM GRÂNULOS 250G

PQ1089 PERCLORETO DE FERRO 250G

PQ0352 PERMANGANATO DE POTÁSSIO 250G

PQ0379 PERMANGANATO DE POTÁSSIO 500 G

PQ0979 PERÓXIDO DE BENZOÍLO 500G

PQ0350 PIROCATEQUINA 250 G

PQ0135 POLIETILENOGLICOL 400 1000ML

PQ1044 POTÁSSIO ACETATO 1000G

PQ0860 POTÁSSIO BROMATO 500G.

PQ0104 POTÁSSIO BROMETO 500 G

PQ0709 POTÁSSIO CARBONATO 500G

PQ0402 POTÁSSIO CLORATO 500G

PQ0521 POTÁSSIO CLORETO 1 MOL/1 (N) 1000ML

PQ0035 POTÁSSIO CLORETO 1000 G.

PQ0248 POTÁSSIO CLORETO 500G

PQ0523 POTÁSSIO CROMATO SOLUÇÃO 10% P/V 250ML

PQ0038 POTÁSSIO DICROMATO 1000G

PQ0157 POTÁSSIO DICROMATO 500G

PQ0575 POTÁSSIO DI-HIDROGENO FOSFATO,500G

PQ0152 POTÁSSIO FLUORETO 500 G

PQ0809 POTÁSSIO HEXACIANOFERRATO II 3-HIDRATADO 500G

PQ0975 POTÁSSIO HEXACIANOFERRATO III 500G

PQ0372 POTÁSSIO HIDRÓXIDO SOL. ETANOLICA 1N 1L

PQ0373 POTÁSSIO HIDRÓXIDO SOL. METANOLICA 0.1N 1L

251629 POTÁSSIO HIDRÓXIDO, 85% LENTILHAS 1 KG

PQ0133 POTÁSSIO IODATO 100G.

PQ0283 POTÁSSIO IODETO 1000G

PQ0075 POTÁSSIO IODETO 1MOL/L (1N) INDICADOR: AMIDO

PQ0022 POTÁSSIO IODETO 250G

PQ0080 POTÁSSIO NITRATO 1000 G

PQ0317 POTÁSSIO NITRATO 500G

PQ1033 POTÁSSIO PERMANGANATO 1000G

PQ0938 POTÁSSIO PERMANGANATO 1000ML

PQ0105 POTÁSSIO PEROXODISULFATO 500 G.

PQ0260 POTÁSSIO SÓDIO TARTARATO 4-HIDRATADO 500G

PQ0614 POTÁSSIO TIOCIANATO 500 G

PQ0425 PRATA CLORETO 25 G

PQ0517 PRATA NITRATO 0.01 MOL/L (0.01N) 1000ML

PQ1104 PRATA NITRATO 0.1 N 500ML

PQ0034 PRATA NITRATO 0.1MOL/L (0.1N) 1000ML.

PQ0169 PRATA NITRATO 25G

PQ0554 PRATA SULFATO 25G

PQ0380 PROPANOL-1 1L

PQ0915 PÚRPURA DE BROMOCRESOL 100ML

PQ0063 REAGENTE DE BENEDICT QUALITATIVO DC 500ML

PQ0132 REAGENTE DE BIURET DC 100ML.

PQ0129 REAGENTE DE FEHLING A DC 1000ML

PQ0014 REAGENTE DE FEHLING A DC 500ML

PQ0393 REAGENTE DE FEHLING A VINIKIT 250ML

PQ0130 REAGENTE DE FEHLING B DC 1000ML

PQ0015 REAGENTE DE FEHLING B DC 500ML

PQ0394 REAGENTE DE FEHLING B VINIKIT 250ML

PQ0922 REAGENTE DE GRIESS-ILLOSVAY B 100ML

PQ0921 REAGENTE DE GRIESS-ILOSVAY A 100ML.

PQ0914 REAGENTE DE KOVAKS 100ML

PQ0382 REAGENTE DE NESSLER 250ML

PQ0416 REAGENTE DE SCHIFF 250 ML

PQ0383 REAGENTE DE WIJS 500 ML

PQ0234 RESORCINA 100G

251626 RODAMINA B 100G

PQ0245 SACAROSE 1000G

PQ0994 SACAROSE 500G

PQ0448 SAFRANINA O 10G

PQ0259 SAFRANINA O SOLUÇÃO 250ML

PQ0967 SAL DE MOHR (FERRO AMÓNIO SULFATO) 500G

PQ0285 SILICONE LÍQUIDO ANTIESPUMANTE 500 ML

PQ0226 SÓDIO ACETATO 3-HIDRATADO 500G

PQ1046 SÓDIO ACETATO ANIDRO 1000G

PQ0251 SÓDIO ACETATO ANIDRO 500G

PQ0858 SÓDIO BISSULFITO 500G.

PQ0859 SÓDIO BROMATO 500G

PQ0401 SÓDIO BROMETO 500G

PQ0587 SÓDIO CARBONATO 0,5 ML/L (1N) 1000ML

PQ1005 SÓDIO CARBONATO 10-HIDRATADO 1000G

PQ0144 SÓDIO CARBONATO ANIDRO 500G

PQ0079 SÓDIO CLORETO 1000G

PQ0103 SÓDIO CLORETO 500 G

PQ0996 SÓDIO DI-HIDROGENO FOSFATO ANIDRO 500G

251658 SÓDIO DITIONITO 500G.

PQ0530 SÓDIO FLUORETO 500G

PQ0087 SÓDIO HIDROGENO CARBONATO 1000G

PQ0145 SÓDIO HIDROGENO CARBONATO 500G

PQ0881 SÓDIO HIDROGENO SULFITO 1000ML SOL 40%

PQ1130 SÓDIO HIDRÓXIDO 0,1 MOL/L, SOLUÇÃO

CONCENTRADA VOLUMÉTRICA 1L DE SOLUÇÃO

PQ0952 SÓDIO HIDRÓXIDO 0.1N 250ML

PQ0199 SÓDIO HIDRÓXIDO 1 MOL/L, SOLUÇÃO

CONCENTRADA VOLUMÉTRICA 1L DE SOLUÇÃO

PQ0929 SÓDIO HIDRÓXIDO 1N 1000ML

PQ0099 SÓDIO HIDRÓXIDO LENTILHAS 1KG

PQ0056 SÓDIO HIDRÓXIDO LENTILHAS 500G

PQ1069 SÓDIO HIDRÓXIDO PÉROLAS 1000G

PQ0386 SÓDIO HIDRÓXIDO SOLUÇÃO 30% P/V 500ML

PQ1043 SÓDIO HIDRÓXIDO SOLUÇÃO 32% P/V 1000ML

PQ0531 SÓDIO HIDRÓXIDO SOLUÇÃO 40% P/P 1000ML

PQ0176 SÓDIO HIPOCLORITO SOLUÇÃO 5% P/V 1000ML.

PQ0428 SÓDIO IODETO 2-HIDRATADO 250G

PQ0057 SÓDIO METAL BARRAS 100G

PQ0091 SÓDIO METAL BARRAS EM VASELINA 100G.

PQ0237 SÓDIO NITRATO 500G

251643 SÓDIO NITRITO 500G

PQ0981 SÓDIO OXALATO 500G

PQ0289 SÓDIO PEROXODISULFATO 500G

PQ0117 SÓDIO POLIFOSFATO 500G

PQ1108 SÓDIO SILICATO 2,5L

PQ0588 SÓDIO SILICATO NEUTRO 1000ML

PQ0576 SÓDIO SULFATO 10-HIDRATADO 500G

PQ0431 SÓDIO SULFATO ANIDRO 500G

251635 SÓDIO SULFITO ANIDRO 500 G

PQ0410 SÓDIO SULFURO X-HIDRATADO 500G

PQ1101 SÓDIO TARTARATO 1/2 HIDRATADO 500G

PQ1100 SÓDIO TARTARATO 2-HIDRATADO 500G

PQ1135 SÓDIO TETRABORATO 1000G

PQ0482 SÓDIO TIOCIANATO 500G

PQ0160 SÓDIO TIOSSULFATO 5 HIDRATO 500G

PQ0288 SÓDIO TIOSSULFATO ANIDRO 250 G

PQ1174 S. PAD. CONDUTIVID. 111,8 MS(25 ºC)102,1 MS (20 ºC) 500 ML

PQ1173 S. PAD.CONDUTIVID. 12,88 MS(25 ºC) 11,67 MS (20 ºC) 500 ML

PQ1172 S. PAD. CONDUTIVID. 1413 MS(25 ºC) 1.278 MS (20 ºC) 500 ML

PQ0265 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7.4 FOSFATO, TAMPÃO SALINO

255807 SORO DET. GRUPO SANGUÍNEO ANTI AB 10ML

255808 SORO DET. GRUPO SANGUÍNEO ANTI D 10ML

255805 SORO DET. GRUPO SANGUÍNEO ANTI-A 10ML
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Produtos Químicos, Tiras de teste
Preparados, Metais, Indicadores e Corantes, Outros

Reagentes

255806 SORO DET. GRUPO SANGUÍNEO ANTI-B 10ML

PQ0131 SUDÃO III 25G

PQ0254 SUDÃO III PÓ 100G

PQ0577 SULFANILAMIDA 100 G

PQ0888 SULFATO DE ESTRÔNCIO 1KG

PQ0963 SULFITO SÓDICO 500G ANIDRO

PQ0279 TAMPÃO SOLUÇÃO PH 4,00 ±0,02 20ºC 250ML

PQ0280 TAMPÃO SOLUÇÃO PH 7,00 ±0,02 20ºC 250ML

PQ1168 TIMOLFTALEINA 5G

PQ0936 TIMOLFTALEÍNA SOLUÇÃO 100ML

PQ0861 TITÂNIO ÓXIDO IV 500G

PQ0404 TOLUENO  1000ML

PQ0242 TRICLOROETILENO ESTABILIZADO C/ETANOL 1000ML

PQ0968 TRICLOROMETANO (CLOROFÓRMIO) 1000ML

PQ0230 TRICLOROMETANO ESTABILIZADO C/ETANOL 1000ML

PQ0982 TRIETANOLAMINA 250ML

PQ0418 TRIETILAMINA 1L

PQ0446 TRI-POTÁSSIO FOSFATO 1,5-HIDRATADO 500G

PQ0422 TRI-SÓDIO FOSFATO 12-HIDRATADO 500G

PQ0969 UREIA 500G

251619 VANADATO DE AMÓNIO 250G

PQ0444 VASELINA 1000ML

PQ1074 VASELINA 50ML

PQ0465 VASELINA FILANTE 50G

PQ0977 VERDE BRILHANTE 25G

PQ1133 VERDE DE BROMOCRESOL 0,04%

PQ0441 VERDE DE BROMOCRESOL 1G

PN1110 VERDE DE BROMOCRESOL 5G

PQ0917 VERDE DE MALAQUITA 25G

PQ0009 VERDE METILO (C.I. 42585) 5G

PQ0595 VERMELHO CONGO 10G

PQ0043 VERMELHO DE METILENO SOLUÇÃO 0.1% 100ML.

PQ0345 VERMELHO METILO 10G

PN1071 VERMELHO NEUTRO 0.1% 100ML

PQ0010 VERMELHO NEUTRO 25 G

PQ0266 VIOLETA CRISTAL 25G

PQ1037 VIOLETA DE GENCIANA 25G

PQ0590 VIOLETA DE GENCIANA FENICADA 100ML

PQ0884 VIOLETA DE METILO 25G

PQ1002 XILENO --ISO 1000ML

PQ0018 XILENO MISTURA DE ISÓMEROS 1000ML

PQ0154 ZINCO CLORETO 500G

PQ0068 ZINCO METAL PÓ 500G

PQ0233 ZINCO NITRATO 6-HIDRATADO 500G

PQ0232 ZINCO ÓXIDO 500G

PQ0202 ZINCO SULFATO 1-HIDRATADO 1000G

PQ0309 ZINCO SULFATO 7-HIDRATADO 500G



Compos c �n

C M Y CM MY CY



Compos c �n

C M Y CM MY CY

P.147

Ín
d

ic
e

equipamento educativo~científico

ÍNDICE

x Designação
Página/s Designação Página/s Designação Página/s Designação



Compos c �n

C M Y CM MY CY

P.148

Ín
d

ic
e

equipamento educativo~científico

ÍNDICE

x Designação
Página/s Designação Página/s Designação Página/s Designação



Compos c �n

C M Y CM MY CY

P.149

Ín
d

ic
e

equipamento educativo~científico

ÍNDICE

x Designação
Página/s Designação Página/s Designação Página/s Designação



Compos c �n

C M Y CM MY CY

P.150

Ín
d

ic
e

equipamento educativo~científico

ÍNDICE

x Designação
Página/s Designação Página/s Designação Página/s Designação

ÍNDICE

x Referência

Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref.



Compos c �n

C M Y CM MY CY

P.151

Ín
d

ic
e

equipamento educativo~científico

ÍNDICE

x Referência
Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref.



Compos c �n

C M Y CM MY CY

P.152

Ín
d

ic
e

equipamento educativo~científico

ÍNDICE

x Referência
Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref.



Compos c �n

C M Y CM MY CY

Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref.

P.153

Ín
d

ic
e

equipamento educativo~científico

ÍNDICE

x Referência



Compos c �n

C M Y CM MY CY

equipamento educativo~científico

P.154

Ín
d

ic
e

ÍNDICE

x Referência
Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref. Pág. Ref.


	ENMIENDA PORTUGUES SIN PRECIO1
	ENMIENDA PORTUGUES SIN PRECIO1
	ENMIENDA PORTUGUES SIN PRECIO1
	ENMIENDA PORTUGUES SIN PRECIO1
	ENMIENDA PORTUGUES SIN PRECIO1
	ENMIENDA PORTUGUES SIN PRECIO1
	ENMIENDA PORTUGUES SIN PRECIO1
	ENMIENDA PORTUGUES SIN PRECIO1
	ENMIENDA PORTUGUES SIN PRECIO1
	ENMIENDA PORTUGUES SIN PRECIO1
	ENMIENDA PORTUGUES SIN PRECIO1
	ENMIENDA PORTUGUES SIN PRECIO1
	ENMIENDA PORTUGUES SIN PRECIO1
	ENMIENDA PORTUGUES SIN PRECIO1
	IBD 1
	IBD 2
	IBD 3

	IBD 1
	IBD 2

	IBD 1
	IBD 2

	IBD 1
	IBD 2

	IBD 1

	IBD 1

	IBD PORT-7NO PRECIO

	IBD PORT-8NO PRECIO

	IBD PORT-9NO PRECIO

	IBD PORT-10NO PRECIO

	IBD PORT-11NO PRECIO

	IBD PORT-12NO PRECIO

	IBD PORT-13NO PRECIO

	IBD PORT-14NO PRECIO

	INDICE PORT



