
Equipamentos
Educacionais 

e de Laboratório 2018/2019



Aquisição de dados com a interface Lab Cradle 
e uma calculadora gráfica TI-Nspire

Sensor de 
movimento CBR2Lab Cradle

Aquisição de dados

Aplicação DataQuest: transforme a sua calculadora TI-Nspire num sistema de aquisição de 
dados !



Aquisição de dados e programação

TI-Innovator Hub

Comjunto TI-Innovator 
(Rover + Hub + placa de ensaio 

+ calculadora gráfica)

Bateria externa

Adaptador TI-SensorLink Módulo de sensor ultrassónico

TI-Innovator™ Pack 
de placas de ensaio 

TI-Innovator™ Pack Módulo I/O



Família das calculadoras gráficas  e ciêntificas Texas Instruments:
facilidade e eficiência - inspire-se !

Calculadoras gráficas e ciêntificas



Sistema TI-Navigator
Navegue na sala de aulas através 
desta tecnologia ! 
Partilhe documentos, capture ecrãs, utilize o 
apresentador ao  vivo para projeção e muito mais...

Equipamento para a sala de aulas

Software 
Utilize o seu computador pessoal para correr 
o emulador* da sua calculadora favorita. 
*Familia TI-Nspire, 84 Plus e MultiView



Partilha de dados através da rede da sua escola:
Utilize tablets, computadores ou telemóveis, em conjunto com o LabQuest:

os alunos vão estar sempre em cima do acontecimento !

App LabQuest Software Graphical Analysis

Software Logger Pro
 para aquisição e tratamento de dados

Sistemas de partilha de dados



LabQuest 2

LabQuest Mini

SensorDAQ

LabQuest Stream

Easy Link Go! Link

Interfaces para aquisição de dados



pH

Pressão de gás

Sensores para aquisição de dados

Temperatura

Batimentos cardíacos

Luz

Célula fotoelétrica

Anenómetro

Voltagem diferencial

Acelerómetro 3D
Força

Polarímetro

Mais de 70 sensores disponíveis

Microfone



Sensores para aquisição de dados

Colorímetro

Estação para o estudo do 
ponto de fusãoVoltagem diferencial

Espectrofotómetro

Movimento

Oxigénio dissolvido

Corrente

Radiação

Contador de gotas

Movimento de rotação

Campo magnético CO2

Taxa de respiração

Ligação Bluetooth e USB



Equipamento de laboratório

Sistema de dinâmica

Kit para estudo da 
energia eólica

Contador de gotas

Sistema para teste 
de estruturas e materiais 

Sensor de  dinâmica sem fiosCarrinho com sensores sem 
fios



Equipamento de laboratório

kit de exploração solar

Microscópio Proscope

Sistema de bioimagem

Kit para mistura de cores

Painel solar

Kit de eletroestática

Fonte de alimentação para 
tubos espectrais



Kits para laboratório

Kit de 
Ciências Ambientais

Kit de 
Química Avançada

Kit de Projetos - LabView

 Outros Kits disponíveis:
 - Biologia                                                                       - Física   
 - Ciência Elementar                                                     -Fisiologia
 - Atividades para o 3º Ciclo do Ensino Básico         - Química
 - Projetos - LEGO Mindstorms   

Kit de 
Biologia Avançada



Livros de atividades

E muitos outros livros disponíveis, com
atividades com sensores Vernier, para o ensino 
básico, secundário e universitário !
Consulte a Dismel para mais informações.



Laboratório móvel



Kits de Mecânica 
(kit 1, kit 2 e kit 3)

Kit de Termodinâmica

Kits de Ótica
 (kit 1, kit 2 e kit 3)

Kits para Ciências

Kit de Química 
AvançadaKit de Eletroquímica

Kit de Eletricidade
(kit 1 e kit 2)

 Outros Kits Física:
 -Eletricidade (kit 1 e kit 2 )
 -Eletrónica (kit 1 e kit 2 )
 -Eletroestática (kit 1)
 -Magnetismo (kit 1 e kit 2)

 Outros Kits Quím.Biologia:
 - Química Geral
 - Fisiologia de Plantas
 - Fontes de Energia Alternativa



Torso humano

Esqueleto humano

Modelos anatómicos

Coração

Cérebro humano

Cabeça

Estômago

Coluna vertebral lombar

Articulação do joelho
Ouvido

Musculos do braço



Gravidez com feto desenvolvido

Peixe
Meiose celular

Modelos anatómicos

Sistema circulatório

Sistema urinário

Sistema respiratório

Cromossoma

PeleEstrutura da 
artétria e veia

HIV

Sistema digestivo



Equipamento de Laboratório

Disco de Newton

Mesa de forças

Fonte de alimentação

Plano inclinado

Gerador de Van de Graaff

Lançador de projéteis

Digitímetro com células 
fotoelétricas

Aparelho da lei de Boyle

Tubo de Newton



Equipamento de Laboratório

Condutividade térmica

Tanque de ondas

Colisão de esferas

Bobina magnética

Simulador de segurança elétrica

Banco de radioatividade
Tubos espectrais



Kit para Ciências

Kits para o som

Kit de energia natural

Equipamento de Laboratório

Kit de placa de circuitos e acessórios

Kit de forças e movimentos

Kit de ótica e luz

Kit de investigação 
forense

Cerca de 3.000 equipamentos e acessórios para laboratório !



Modelo do sistema solar
Fonte de alimentação

Suporte universal

Equipamento para destilação

Diapasões com martelo

Conjunto de massas

Equipamento de Laboratório

AltifalanteBússolas

Bico de Bunsen



Equipamento de Laboratório

Modelo do vulcão
Coleção de rochas sedimentares

Carrinho de transporte
 para laboratório

Kit de história geológica

Aparelho para estudo 
do movimento das ondas

Plano incliado para estudo do 
atrito



Equipamento de Laboratório

Balança compacta

Balão volumétrico

Placa de aquecimentoBureta

Goblés

Tubo de ensaio Calorímetro

Sistema de convexão na 
água

Tubos capilares
Balão de Erlenmeyer

Copo de deslocamento



Equipamento de Laboratório

Bulbo

Suporte 
para bulbo

Voltímetro

Amperímetro

Multímetro

Cabos de ligação

Interruptor

Célula solar

Reóstato

Osciloscópio

Gerador de sinais



Equipamento de Laboratório

Bomba de vácuo Lamparina de álcool Espectroscópio

Mini centrifugadora

Conjunto de vários tipos de 
rochas

Pompete

Kit para medição da velocidade do som

Banco de ótica

Manta de aquecimento



Acessórios de Laboratório

Noz

Óculos de proteção
Luvas de laboratório

Suporte para buretas

Espátula
Funil de Buchner

Garra e noz

Garrafas de plástico

Pinças metálicas Tubagem Pipeta conta gotas

Vidros de relógio

Almofariz e pilão



Acessórios de Laboratório

Noz e argola

Caixas de Petri

Resistência para calorímetro

Massas com suporte
Filtro de papel Suporte para tubos de ensaio

Funil

Íman

Craveira

Pinça de madeira

Adaptador tipo
 corcodilo

Funil de decantação

Termómetro de parede

Placa condutora com
 ligações elétricas

Roldana com suporte



Olho humano
Pélvis feminina

Pulmão

Rim

Pele

Secção do abdomen

Modelos anatómicos

Maxilar



Adaptador vídeo para microscópio

Microscópio binocular

Microscópios

Microscópio monocular



Estojos de testes

Estojo de testes educacional 
para a qualidade da água

Estojo de testes educacional 
para a qualidade do solo

Estojo de testes educacional 
para ciências marinhas

Estojo de testes para controlo
ambiental

Estojo de testes N-P-K e pH 
para agricultura

Estojo de testes para Cloro

Estojo de testes para dureza

Mais de 50 estojos de testes disponíveis.
Contate-nos para mais informações !

Estojo de testes para Nitrito
Estojo de testes para Sulfato

Sistema automático de titulação



Equipamentos

Estojo de testes para dureza

Estojo de testes para Sulfato

Medição de 
Cloro livre

Medidor multi-parâmetros 

Medidor de condutividade 
multi-gamas

Medidor de Oxigénio 
dissolvido

Medidor de pH/OPR portátil 
educacional

Espectrofotómetro

Refratrómetro digital para 
índice refractivo

Sistema automático de titulação

Termómetro a infra-vermelhos

Fotómetro para açúcares 
redutores no vinho

Centenas de equipamentos e acessórios para laboratório e não só !



www.kits.dismel.pt

Visite-nos e tenha acesso aos nosso Kits para o ensino 
básico, secundário e superior, adaptados para as atividades 

laboratoriais curriculares, com protocolos (quando aplicável) 
e outras informações.

KITS PARA CIÊNCIAS

DISMEL
Distribuidor de Material Eletrónico, Lda
info@dismel.pt      www.dismel.pt
www.facebook.com/dismellda (Exclusivo PALOPS)

Telf: +351 218160320   Fax: +351  218160329

Rua Coronel Ferreira Amaral 9-C
1900-165 Lisboa         Portugal


