Inovação e Tecnologia
em Sala de Aula

INTRODUÇÃO

Em qual século está
a sua escola?
A tecnologia é essencial na educação. Computadores, tablets
e smartphones são parte do dia a dia dos estudantes. Quando
acompanhados de softwares e equipamentos especializados, facilitam o
estudo e contextualização das ciências.
A Hiperlab, desde o ano 2000, traz para o Brasil as melhores
tecnologias educacionais e também promove treinamentos para a
inclusão da tecnologia nas salas de aula.
Diversas instituições do Brasil já utilizam nossas soluções, como
universidades, instituições federais, escolas internacionais e renomadas
escolas de ensino médio.
Faça parte desse grupo campeão!

Tecnologia, Criatividade e muitas possibilidades didáticas!
Tudo isso é possível com a linha de produtos Vernier!
No laboratório ou na própria sala de aula, no ensino fundamental, médio
ou superior os fenômenos e resultados experimentais podem ser medidos e
visualizados em tempo real por meio de gráﬁcos e mostradores diversos na tela do
LabQuest, do computador, de dispositivos Android ou iOS (tablets ou
smartphones), ou projetados para toda a classe e ainda armazenados para análise
futura.
A Vernier Software & Technology atua há mais de 35 anos no mercado
mundial oferecendo as melhores e mais inovadoras tecnologias para o ensino,
tendo clientes em todos os continentes e sendo reconhecida através de várias
premiações e reconhecimentos internacionais.
Você pode ter em suas mãos soluções práticas e didáticas para ensinar os
mais diversos conteúdos de Ciências e Tecnologia em sala de aula, laboratório
ou atividades de campo e proporcionar aos seus alunos um aprendizado prático,
motivador e eﬁciente!

Aulas Eﬁcientes e Modernas
ü

ü

ü
ü

ü

Os professores têm poderosas ferramentas para rápidos, simples e eﬁcientes
experimentos em sala de aula, tornando as aulas mais atraentes, estimulantes e
participativas;
Possibilidade de desenvolvimento de aulas, projetos e atividades de campo em
áreas como Física, Biologia, Química, Meio Ambiente, Agricultura,
Engenharia, Energias Renováveis, Eletricidade Básica, etc;
Alunos e professores utilizam as mais modernas e inovadoras tecnologias
mundiais de ensino;
Softwares e sensores que podem ser usados do Ensino Fundamental ao Ensino
Superior, com diversas ferramentas para análises gráﬁcas e tecnologias para
compartilhamento de dados via wireless com toda a turma;
Baixo custo em relação aos laboratórios convencionais;
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INTERFACE: LABQUEST 2

NÍVEL: TODOS

A tecnologia de coleta de dados mais
revolucionária, acessível e versátil
O LabQuest 2 é a interface mais poderosa e intuitiva para o ensino de
ciências (física, química, biologia), tecnologia, engenharia e
matemática. Envolva seus alunos com a ciência de forma prática em
sua sala de aula, no laboratório ou no campo.
O LabQuest 2 é uma interface autônoma que pode ser utilizada para coletar dados de
mais de 88 sensores Vernier e analisar estes dados através de suas ferramentas de análise gráﬁca.
Sua tela touch-screen de alta resolução torna mais fácil a coleta, análise e compartilhamento de
dados dos experimentos. A conectividade sem-ﬁo (wireless) estimula a colaboração e a
aprendizagem personalizada do aluno.
O LabQuest 2 pode ser também utilizado como uma interface USB de sensores,
utilizando o software Logger Pro ou o aplicativo Graphical Analysis para iOS, Android ou Chrome
para transmitir dados via wireless para um ou vários dispositivos móveis simultaneamente.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Interface autônoma, com tela sensível
ao toque;
Compatível com todos os sensores da
Vernier;
Alta resolução e rápida aquisição de
dados;
Bateria recarregável;
Compatível com Windows e Mac;
Navegação por toque ou por caneta
stylus com eﬁciência e precisão;

Colete, analise e compartilhe dados facilmente via wireless com iPad, Android,
Chromebooks, tablets e celulares;
Construção e visualização de gráﬁcos e dados de sensores em tempo real;
Avançadas ferramentas de análise (tangente, integral, FFT, etc) e cálculos estatísticos;
Taxa de amostragem de 100.000 amostras por segundo;
Sensores embutidos: Temperatura, Acelerêmetros, GPS, microfone;
Conexão wireless por Wi-ﬁ ou Bluetooth;

Aplicativos extras: Tabela Periódica,
Calculadora Cientíﬁca, Cronômetro,
Gerador de Sinais e de Áudio;
Projete a tela para toda a sala de
aula em Lousa Eletrônica ou em
projetor;
Mais de 100 experimentos inclusos;
Efetue análises avançadas com o
Logger Pro;

Premiações:
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INTERFACE: LABQUEST 2

NÍVEL: TODOS

Especiﬁcações Técnicas

Porta USB para sensores USB, pendrive ou
outros periféricos USB

Suporte Total
Compatível com todos os
mais de 88 sensores da
Vernier

Rápido e Eﬁciente
Resposta instantânea ao toque, ajuste de
curvas, análise e modelagem de dados

Alta Resolução Touch-Screen
12,8cm, 800x480 pixels de
resolução
Ÿ
Projetado para uso com caneta
ou toque
Ÿ
Amplo ângulo de visão para
utilização em grupo
Ÿ

Duas portas digitais
para sensores como Motion
Detector, Photogates, Drop
Counters, dentre outros.

Porta de Alimentação
Uso com AC ou baterias
recarregáveis internas

Três portas analógicas
compatíveis com mais de 60
sensores, como sensor de
temperatura, pH, CO2,
dentre outros.

Slot para cartão de memória
Micro SD/MMC

Sensores embutidos
GPS
Ÿ
Acelerômetro de 3
eixos
Ÿ
Temperatura
Ambiente
Ÿ
Luz
Microfone
Ÿ

Alta taxa de amostragem
100.000 amostras por segundo

Mini USB
Colete dados utilizando o
Logger Pro ou Logger
Lite (Windows ou Mac)

Bateria Recarregável de
Alta Capacidade
Alta Capacidade, Bateria
recarregável de Ions de Lítio.

Entrada e Saída de Áudio
Conecte auto-falantes,
microfones, ampliﬁcadores de
potência ou fones de ouvido.

Conexão Wireless
Wi-Fi
Ÿ
Bluetooth
Ÿ
Sensores Go Wireless
Ÿ

Você Sabia?
Com a interface LabQuest é possível imprimir diretamente para a
maioria das impressoras HP. Basta conectar a LabQuest à impressora
com um cabo USB padrão. Você pode também utilizar a conexão
Wi-Fi para conectar a impressoras HP através de impressoras
conectadas à rede sua escola ou simplesmente impressoras com WiFi.
Tabela Periódica Embarcada

Calculadora Cientíﬁca

TELA
Ÿ Tela de 11.2 cm x 6.7 cm (13.1 cm diagonal)
Ÿ 800 x 480 pixels e visualização de cores em
188 dpi
Ÿ Retroiluminação por LED
Ÿ Orientações Retrato e Paisagem
Ÿ Modo de Alto-Contraste para visibilidade em
ambientes externos

AQUISIÇÃO DE DADOS
100.000 amostras por segundo
Ÿ 12-bit de resolução
Ÿ Sensores internos: GPS, Acelerômetro de
3 eixos, temperatura ambiente, luz e
microfone
Ÿ

CONDIÇÕES FÍSICAS
Temperatura de operação: 0 a 40°C
Ÿ Temperatura de armazenamento: -30 a
60°C
Ÿ Resistente à respingos e mergulho em
água
Ÿ Gabinete robusto projetado para resistir a
uma queda de bancada de laboratório
Ÿ

PROCESSADOR
Processador de 800 MHz

Ÿ

CONECTIVIDADE
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Ÿ Conexão Bluetooth para WDSS e Go Wireless
Ÿ

INTERFACE COM O USUÁRIO
Touch screen resistivo
Ÿ Navegação por toque ou por caneta, para
eﬁciência e precisão

DIMENSÕES E PESO
Tamanho: 8.8 cm x 15.4 cm x 2.5 cm
Ÿ Peso: 350 g

ARMAZENAMENTO
200 MB
Ÿ Expansível com MicroSD e Pendrive

PORTAS
5 canais para sensores simultâneos
Ÿ Porta USB para sensores, pendrives e
periféricos
Ÿ Porta mini USB
Ÿ Tomada de alimentação DC
Ÿ Entrada para cartão MicroSD/MMC
Ÿ Entrada e saída de áudio

Ÿ

Gerador de Sinais (ondas quadradas, senoidais,
triangulares e rampa)

Ÿ

Ÿ

ALIMENTAÇÃO
Bateria de alta capacidade, recarregável.
Ÿ Alimentação ou carregamento DC através de
adaptador externo (incluso).
Ÿ

Ÿ

Cronômetro
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INTERFACE: LABQUEST 2

NÍVEL: TODOS
Executa múltiplas
tarefas que podem
ser facilmente
armazenadas e
recuperadas mais
tarde

Acesso rápido a
gráﬁcos, tabelas
e medições

Exibição ao vivo de
dados do sensor
Ajuste de Curva e outras
ferramentas de análise
disponíveis

Um ou dois
gráﬁcos de alta
resolução de
dados são
exibidos em
tempo real

Exibição das
estatísticas de
ajuste da curva

Características do Software
FERRAMENTAS DE ANÁLISES

Ÿ
Ÿ

Ajustes de Retas e Curvas;
Visualização da tela na Vertical ou
Horizontal;

Ÿ

Suporte a dezenas de sensores - GPS,
microfone, acelerômetros, sensor de luz,
sensor de temperatura, pH, e outros;

Ÿ

Desenho de predições de curvas antes de
coletar os dados;

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visualize dois gráﬁcos simultaneamente;
Visualize a linha tangente no gráﬁco;
Função Integral;
Estatísticas diversas;

APLICATIVOS ADICIONAIS

Aquisição de Dados
em Tempo Real

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Medidores em
Tempo Real

Cronômetro;
Tabela Periódica;
Calculadora Cientíﬁca;
Função de Geração de Áudio;
Gerador de Sinais (necessário o uso do
Ampliﬁcador de Potência)

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

Ÿ

Compartilhe dados via wireless (utilizando
rede wi-ﬁ) com iPad, Chromebooks,
Dispositivos Android e outros;

Ÿ

Colete dados a partir de sensores da linha
Go! wireless;

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Tabela de Dados

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Gráﬁco

Exporte dados para o Logger Pro;
Visualize seus dados com o Logger Lite
(download gratuito);
Mais de 100 experimentos inclusos
internamente;
Campos de Anotações;
Comando de Voz com microfone interno;
Encontre inclinações, ajuste uma linha a
uma parte dos seus dados, e visualize dados
de posição e suas derivadas

Análise completa de dados na palma da sua mão

Analise facilmente qualquer
porção de seus dados,
selecionando anteriormente
uma determinada região

Visualize dados de diversos
sensores simultaneamente

Gráﬁco de Posição vs. Tempo. Mostre aos alunos como é o
salto de uma bola e ajuste uma curva aos seus dados.

Investigando a taxa de respiração celular em diferentes
temperaturas

Utilize ferramentas de análise
para determinar a
concentração de uma
substância desconhecida

Use a ferramenta de
desenho de previsões
para reforçar o processo
cientíﬁco e ajudar a
identiﬁcar equívocos

Gráﬁco de Temperatura vs. Tempo. Mostre aos alunos como
uma pastilha de Sonrisal dissolve na água.

Análise da Lei de Beer de uma solução de sulfato de níquel.

Hiperlab Equipamentos Cientíﬁcos LTDA
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INTERFACE: LABQUEST 2

NÍVEL: TODOS

Compartilhe com toda a sala de aula
O Software Labquest Viewer permite ao professor ou ao aluno visualizar e controlar a LabQuest
remotamente através de conexão wireless em um computador ou iPad. Se utilizado juntamente a uma
Lousa Eletrônica ou Projetor, o professor pode compartilhar a tela da Labquest para toda a sala de aula, e
assim realizar os experimentos e fazer análise dos gráﬁcos e resultados de forma que todos os alunos
possam acompanhar ao mesmo tempo.
Já imaginou utilizar toda essa tecnologia em sala de aula? Já pensou como isso pode ajudar a
melhorar o aprendizado e o interesse dos alunos pela ciência e tecnologia? Sua escola não pode ﬁcar de
fora desta grande inovação e revolução na educação!

Envie dados, gráﬁcos e tabelas por e-mail
A LabQuest 2 pode enviar dados de sensores por e-mail em múltiplos formatos, dependendo das
necessidades do aluno e do experimento. Um aluno pode, por exemplo, enviar os resultados de seu
experimento para incluir em seu relatório de aula ou enviar diretamente para o e-mail do professor.
Arquivo de Dados: Importe para análises no Logger Pro
Gráﬁcos: Gere um PDF com um gráﬁco especíﬁco
Arquivo de Texto: Para importar dados dentro de planilhas ou em outros softwares
Capturas de Tela: Ótimo para ser utilizado em materiais de instrução

Compartilhe com todos os dispositivos
Através da LabQuest, os alunos podem compartilhar e analisar dados em tempo real para
múltiplos dispositivos simultaneamente, como iPad, dispositivos Android, Chromebooks, e outros
dispositivos móveis.
Cada aluno pode receber em seu tablet, computador ou celular os dados em tempo real do
experimento realizado e, assim, realizar análises, fazer ajustes de curvas, efetuar cálculos estatísticos,
criar anotações e enviar os resultados para o seu professor ou levar os dados para casa para análises
posteriores. Fantástico, não é?

Faça análises com o Logger Pro ou Logger Lite
Você pode também utilizar a LabQuest como uma interface de computador utilizando o
Software Logger Pro ou Logger Lite. O Logger Pro 3 fornece recursos e ferramentas avançadas de
análise de dados, incluindo análise de vídeo. Uma única licença do Logger Pro 3 pode ser utilizada em
toda a sua instituição de ensino, por professores e alunos, em número ilimitado de computadores.
O Logger Lite é uma versão gratuita, com recursos básicos de coleta e análise de dados, que
pode ser utilizado com os alunos para uma rápida aquisição de dados de sensores.

LABQUEST 2: ALGUNS SENSORES E DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Acelerômetro 25-g
Acelerômetro Low-g
Acelerômetro de 3 eixos
Anemômetro
Barômetro
Sensor de pressão arterial
Sensor de carga elétrica
Sensor de CO2
Calorímetro
Sensor de Condutividade
Sensor de corrente (-0.6 a +0.6A)
Sensor de corrente (-10 a +10A)
Sensor de oxigênio dissolvido
Sensor óptico de oxigênio dissolvido
Sensor de força dupla-faixa
Sensor EKG
Ampliﬁcador para eletrodos
Sensor de vazão
Sensor de pressão de gás
Sensor de Movimento Rotacional
Monitor de Radiação
Polarímetro
Aparato de Difração
Sensor de Movimento (Encoder)
Monitor de Eletricidade
Sensor de Dinâmica Wireless
Lançador de Projéteis

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Goniômetro
Dinamômetro manual
Monitor Cardíaco Portátil
Ampliﬁcador de instrumentação
Eletrodo de íon seletivo de amônia
Eletrodo de íon seletivo de cálcio
Eletrodo de íon seletivo de cloreto
Eletrodo de íon seletivo de nitrato
Eletrodo de íon seletivo de potássio
Sensor de luz
Sensor de campo magnético
Sensor de temperatura de fusão
Sensor de O2
Sensor ORP
Sensor PAR
Go! Wireless pH
Sensor de pH
Sensor de pH wireless
Ampliﬁcador de potência
Piranômetro
Detector de Movimento
Sensor de Movimento Go! Motion
Microfone
Fotosensor
Sensor de Etanol
Espectrômetros Vernier
Espectrômetros Ocean Optics

Hiperlab Equipamentos Cientíﬁcos LTDA
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Sensor de umidade relativa
Cinto monitor de respiração
Sensor de salinidade
Sensor de umidade do solo
Medidor de nível de áudio
Espirômetro
Sensor de Temperatura Extra-Long
Sensor de Temperatura Infravermelho
Sensor de Temperatura de aço inoxidável
Sensor de Temperatura de Superfície
Termopar
Go! Wireless Temp
Sensor de Temperatura Go! Temp
Sensor de Temperatura de ampla faixa
Sensor de agitação
Sensores UV
Sensor UVA
Sensor UVB
Sensor de Diferença de Potencial
Sensor de Tensão
Sensor de Tensão (-30 a +30V)
Unidade de Controle Digital
Sensor de Energia
Testador de Estruturas e Materiais
Contador de Gotas
Cromatograﬁa Gasosa
Balanças Ohaus
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SOFTWARE: LOGGER PRO

NÍVEL: TODOS

Representação gráﬁca em tempo real e
poderosas ferramentas analíticas
O Software Logger Pro é um conjunto completo de ferramentas para coleta e
análise de dados com versões para Windows e Mac. É adequado para todos os
alunos, dos níveis básico ao avançado.

O Logger pro é o software de coleta e análise de dados mais popular no ensino
de ciências, em todo o mundo. Professores e alunos são unânimes em aﬁrmar que é um
software muito intuitivo e fácil de usar.
Já imaginou coletar todos os dados das atividades em sala de aula ou
laboratório? Fazer diversas análises? O Logger Pro faz isso! Ele pode reunir dados de
várias fontes, incluindo LabQuest 2, LabQuest Mini, LabPro, dispositivos Go!, Balanças
Ohaus, calculadoras gráﬁcas TI compatíveis, espectrômetros, unidades de GPS, e muito
mais. Além disso, o Logger Pro pode compartilhar dados via wireless com iPad, tablets
Android, Chromebook™ e outros dispositivos móveis.

Além disso, através do Logger Pro você pode compartilhar os dados de
experimentos de sensores Vernier para toda a rede local, para computadores, iPads,
tablets, celulares ou quaisquer outros dispositivos móveis.

Desta forma, pode-se realizar experimentos de física, química, biologia,
matemática e engenharia de forma compartilhada, interativa e dinâmica. O Logger
Pro é, sem dúvida, a melhor ferramenta para ensinar ciência e tecnologia e promover
um crescente interesse e envolvimento dos alunos pelas aulas e práticas
experimentais. Não perca tempo! Sua escola precisa conhecer esta ferramenta!

Premiações:
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SOFTWARE: LOGGER PRO

Visualize os dados em
diferentes modos: tabelas,
gráﬁcos, ajuste de curvas e
muito mais.

NÍVEL: TODOS

Refaça o gráﬁco com novos
dados para mostrar novas
relações.

A curva mostra as incertezas nos
parâmetros de ajuste. Escolha a
partir de uma biblioteca de
funções embutidas ou insira
seus próprios parâmetros

Inicializando o Logger Pro com um sensor de temperatura.
Gráﬁco, tabela de dados e medidor. Basta clicar em Coletar,
para começar a funcionar!

Características Básicas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Totalmente em língua portuguesa
Utilização em sistemas Windows (XP, 7 e 8), Linux ou Mac;
Licença única por escola com permissão de uso para professores e
estudantes em número ilimitado de computadores;
Colete dados instantaneamente a partir de mais de 80 sensores e
dispositivos diferentes.
Exibição de dados em tempo real durante a aquisição através de medidores,
tabelas e gráﬁcos, com possibilidade de exportar dados para Word ou Excel;
Mais de 1000 modelos de experimentos pré-carregados para todos os
sensores;
Identiﬁca automaticamente os sensores conectados diretamente ao
computador ou por meio de interfaces;
Leia valores e inclinação de gráﬁcos utilizando as ferramentas de linha
tangente;
Possibilidade de desenhar previsões de um gráﬁco antes de coletar dados e
construí-lo;
Capacidade de adquirir dados por sensores baseados no tempo, em eventos,
por meio de digitação de valores e por meio de importação de arquivos de
extensão xls e de séries de dados em arquivos texto tipo txt;
Adquire dados de GPS (Sistema de Posicionamento Global) e exporta para
Google Mapas com incorporação de outros dados coletados por sensores;
Adquire ﬁlmes de câmeras digitais de baixa e alta resolução e câmeras tipo
webcam e realiza extração de quadros (frames) de ﬁlmes para análise de
vídeo com consequente geração de gráﬁcos de movimentos registrados;

O Logger Pro cria automaticamente gráﬁcos de referência
para exercícios de correspondência gráﬁca
com o Sensor Go! Motion

Desenhe retas tangentes para encontrar a inclinação local
e ajuste retas por regiões - as ferramentas de análise que
você precisa estão ao seu alcance!

Use o Espectômetro de Emissão Ótica para estudar linhas
de emissão de lâmpadas de descarga.
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SOFTWARE: LOGGER PRO

NÍVEL: TODOS

Exporte dados sobre a qualidade da água para o Google
Maps e incorpore o resultado em uma página Logger Pro

Características Avançadas
Gráﬁco de dados em diversos tipos, incluindo gráﬁcos XY, gráﬁcos de logs,
gráﬁcos estatísticos, e gráﬁcos de FFT;
Modelo de dados com funções ajustáveis pelo usuário;
Extrair dados de ﬁlmes utilizando a Análise de Vídeo frame-by-frame;
Capture vídeos de câmeras DV e câmeras fotográﬁcas;
Reprodução de ﬁlmes sincronizados com dados do sensor;
Análise de imagens de eletroforese em gel.
Colunas calculadas permitem traçar novos elementos gráﬁcos, como por
exemplo energia cinética;
Possibilidade de inserir dados de data e hora nos gráﬁcos;
Compatível com o Espectrômetro Ocean Optics e o Espectrômetro Vernier;
Suporte para GPS;
Análise de pico de cromatograﬁa gasosa;
Capacidade para criar novos conjuntos de dados calculados a partir dos
conjuntos existentes, a partir de funções matemáticas e estatísticas;
Capacidade de criar e editar caixas de texto de movimentação livre dentro da
área de trabalho do software para descrever o experimento;
Possibilidade de imprimir gráﬁcos e tabelas de dados;
Possibilidade de importar dados de LabQuest e calculadoras gráﬁcas Texas
Instruments;
Apresenta ferramentas para estudo e análise de gráﬁcos, como indicação
instantânea de inclinação (tangente), de coordenadas, de área do gráﬁco
(integral) e realização de regressão linear e não-linear;

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

O Logger Pro possui todas as principais ferramentas de
análise gráﬁca para Windows e Mac. Os dados podem ser
coletados diretamente de sensores, inseridos manualmente
ou importados.

Use um dos nossos sistemas de bioimagem digital, junto com
Logger Pro, para analisar os dados de eletroforese em gel

Licença Logger Pro3
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Uma única licença do Logger Pro 3 pode ser
utilizada por toda a sua escola ou
departamento;
A licença inclui também computadores pessoais
de professores e alunos
Atualizações de Software gratuitas

Windows® 7 (32 or 64-bit) / 8 (32-bit or 64-bit) / 8.1 (32-bit or 64-bit)
Mac OS® X 10.7/10.8/10.9/10.10

Hiperlab Equipamentos Cientíﬁcos LTDA

www.hiperlab.com.br

Analise vídeos no estudo do movimento de objetos
individuais ou múltiplos. Isto vale o preço do Logger Pro
sozinho!

(32) 3371-3191 / (11) 3090-3028
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SOFTWARE: LOGGER PRO

NÍVEL: TODOS

Esteja conectado à ciência da forma
como quiser

Ao iniciar a coleta de dados, o Logger Pro desenha o
gráﬁco em tempo real, com atualização contínua da
tabela de dados e medidor digital.

Baixe facilmente os dados de experimentos realizados com o LabQuest 2 em um
computador para posterior análise com o software Logger Pro 3.

Colete dados de absorvência do Espectrômetro Vernier
UV-VIS, Espectrômetros Ocean Optics, ou SpectroVis
Vernier Plus.

LOGGER PRO É COMPATIVEL COM:
LabQuest 2: Colete dados instantaneamente através do
LabQuest 2 , utilize dados existentes, ou abra arquivos salvos
anteriormente. Compatível com 84 sensores diferentes

Sistema Digital de Bioimagem/ProScope HR: Capture
imagens e estude o DNA com o recurso de análises em gel
no Logger Pro

LabQuest Mini: Colete dados instantaneamente através do
LabQuest Mini e utilize mais de 72 sensores diferentes

Vernier Mini GC Plus: Colete e analise dados de
Cromatograﬁa gasosa com recurso de análise de picos

Vernier LabPro: Conecte um LabPro para obter dados com
mais de 72 sensores.

Calculadoras Gráﬁcas TI: Use um cabo de conectividade TI
para importar dados para o Logger Pro a partir de qualquer
calculadora gráﬁca TI

Go! Temp, Go! Link, e Go! Motion: Conecte qualquer um
de nossos sensores Go! para ter ferramentas de análises
avançadas no Logger Pro

Sensor de GPS Vernier: Importação de longitude e latitude
dos receptores GPS

Wireless Dynamics Sensor System: Veja gráﬁcos de
aceleração, força e dados de altitude em tempo real, via
conexão Bluetooth

Video Clips: Capture vídeo clipes e sincronize com os dados
do sensor ou realize a análise de vídeo.

Espectrômetros: Coleta de dados diretamente dos
Espectrômetros Ocean Optics e Vernier SpectroVis Plus.

Entradas Manuais: Insira os dados manualmente, faça
análises mais aprofundadas, ou escreva relatórios de
laboratório.

Graphical Analysis para iPad e Android: Visualize e analise
dados transmitidos via Logger Pro para múltiplos tablets e
salve automaticamente os dados.

Chromebooks: Visualize e analise dados transmitidos via
Logger Pro em navegadores Chrome e continue trabalhando
posteriormente em modo ofﬂine.

Hiperlab Equipamentos Cientíﬁcos LTDA

www.hiperlab.com.br

(32) 3371-3191 / (11) 3090-3028
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FÍSICA BÁSICA

NÍVEL: ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

FÍSICA BÁSICA
Revolucione o ensino de Física
com inovação e tecnologia
Ensinar e aprender física ﬁcou mais fácil, com tecnologia, criatividade e
muitas possibilidades didáticas. Tudo isso é possível com a linha de
sensores Vernier!

Sensor Duplo de Força

Sensor de Movimento Go! Motion
O Go! Motion utiliza ultra-som para medir posição,
velocidade e aceleração de objetos em movimento (entre
15cm e 6m), como uma bola, carrinho sobre uma rampa,
pessoas ou um pêndulo. Conecte o sensor diretamente ao
computador via USB e realize facilmente experimentos com
aquisição de dados em tempo real.
Experimentos Possíveis:
Correspondência gráﬁca;
Ÿ
Blocos e carros em uma rampa;
Ÿ
Determinando g em uma inclinação;
Ÿ
Lançar bola;
Ÿ
Resistência do ar;
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

FAIXA: 0.15 a 6 metros
RESOLUÇÃO: 1mm

Movimento Harmônico Simples;
Energia de uma bola lançada;
Energia em Mov. Harmônico Simples ;
Momento, energia e colisão;
Impulso e momento;
Movimento pra frente e pra trás;

Este sensor pode ser utilizado em uma ampla variedade
de experimentos, como por exemplo o estudo de atrito,
movimento harmônico simples, estudo de impacto em
colisões, força centrípeta, Terceira Lei de Newton, ou
pode substituir uma balança de mão. Possui duas faixas:
±10 N e ±50 N.

Experimentos Possíveis:
Segunda Lei de Newton;
Ÿ
Terceira Lei de Newton;

Ÿ
Ÿ

Ÿ

± 50 N de faixa: 0.05 N

RESOLUÇÃO:
± 10 N de faixa: 0.01 N

PRECISÃO: 2mm
FREQUÊNCIA DE ULTRA-SOM: 50kHz

Atrito estático e cinético;
Impulso e movimento;

Fotosensor

Sensor de Tensão

Utilize o Fotosensor para estudar queda
livre, objetos rolantes, colisões, e pêndulos,
com resolução extremamente precisa. Pode
ser conectado em cascata com outros
fotosensores, ou trabalhar juntamente com
caneta laser para medir velocidade de
objetos maiores como um foguete ou um
automóvel.

Com uma faixa de ± 6,0 V, este sensor é
elaborado para medir tensão em circuitos e
explorar os princípios básicos da eletricidade,
incluindo circuitos em série e paralelo. Pode ser
utilizado juntamente com o Sensor de Corrente
para explorar a Lei de Ohm, Leis de Kirchhoff,
relações de fase em componentes reativos, e
muito mais.

Experimentos Possíveis:
Determinando a aceleração da
gravidade;
Ÿ
Determinando a velocidade de
Ÿ

Ÿ
Ÿ

ALIMENTAÇÃO: 5 VDC e 40 mA
PICO EM: 880 nm

objetos rolantes;
Medindo a aceleração em uma
máquina de Atwood;
Medindo períodos de pêndulos

Experimentos Possíveis:
Lei de Ohm;
Ÿ
Leis de Kirchhoff;

O Sensor de Corrente mede correntes AC e
DC de baixa frequência até 600 mA. Utilize-o
em combinação com o Sensor de Tensão
para investigar a Lei de Ohm e explorar
circuitos em série e em paralelo. O resistor
shunt de 0,1 Ω minimiza alterações em seu
circuito.
Experimentos Possíveis:
Lei de Ohm;
Ÿ
Leis de Kirchhoff;

FAIXA: ±0.6 A
RESOLUÇÃO: 0.31 mA
IMPEDÂNCIA (Entre conectores): 0.1 Ω

Ÿ
Ÿ

Circuitos em Série e em Paralelo;
Energia Elétrica;

Ÿ
Ÿ

FAIXA: -10 a +10V
RESOLUÇÃO: 12bit (Labquest, LabquestMini,

DIMENSÃO: 75 mm de largura

Hiperlab Equipamentos Cientíﬁcos LTDA

LabPro): 0.005V (5mV)
10bit (CBL, CBL 2): 0.020V (20mV)

Este sensor utiliza um transdutor de efeito Hall,
e mede uma componente vetorial do campo
magnético próximo à ponta do sensor. Ele tem
duas faixas, permitindo uma medição fortes
campos magnéticos em torno de magnetos
permanentes e electromagnetos, assim como a
determinação de áreas fracas, tais como o campo magnético da Terra. A ponta
articulada do sensor permite medir campos magnéticos transversais e
longitudinais.
Experimentos Possíveis:
O campo magnético em uma bobina; Ÿ
Ÿ
O campo magnético em um ímã
Ÿ

IMPEDÂNCIA (ao terra): 10 MΩ
FREQUÊNCIA DE ULTRA-SOM: 50kHz

Capacitores;
Circuitos em Série e em Paralelo;
Energia Elétrica;

Sensor de Campo Magnético

Sensor de Corrente

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

RESOLUÇÃO (faixa +/- 0.32 mT ):
12-bit: 0.0002mT / 10-bit (CBL 2): 0.0008 mT

www.hiperlab.com.br

(32) 3371-3191 / (11) 3090-3028

permanente;
O campo magnético em um
solenoide;
RESOLUÇÃO (faixa +/- 6.4 mT ):
12-bit: 0.004 mT / 10-bit (CBL 2): 0.016 mT

| FÍSICA BÁSICA
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FÍSICA BÁSICA

NÍVEL: ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

Sensor de Luz

Acelerômetro Low-g

Nosso sensor aproxima da resposta espectral do
olho humano e pode ser usado em três diferentes
extensões de iluminação, que você pode escolher
com um selecionador. Utilize-o para estudar
polarizadores, reﬂetividade ou energia solar.

O Acelerômetro Low-g é a melhor escolha para a
maioria dos experimentos de aceleração, incluindo a 2ª
Lei de Newton, movimento harmônico simples, e da
relação entre a aceleração e força. Ele também pode ser
usado para estudar o movimento unidimensional de
um carro (real e brinquedo), um elevador, um pêndulo,
ou um parque de diversões.

Experimentos Possíveis:
Iluminação no pátio da escola
Ÿ
Reﬂexão e absorção da luz
Ÿ
Células fotovoltaicas;

Lei do Inverso do Quadrado;
Polarização da luz
Reﬂexão da luz

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Experimentos Possíveis:
Aceleração em um Bungee Jump;
Ÿ
Aceleração centrípeta em um prato
giratório;
Ÿ

FAIXA: ± 50 m/s² (±5 g)
RESOLUÇÃO: 0.037 m/s²

0–6000 lux: 2 lux
0–150000 lux: 50 lux

RESOLUÇÃO:
0–600 lux: 0.2 lux

Ÿ
Ÿ

Aceleração no mundo real;
Segunda Lei de Newton;

PRECISÃO: ±0.5 m/s² (±0.05 g)
FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 0–100 Hz

Sensor de Temperatura

Microfone

O Sensor de Temperatura de Aço Inoxidável é um
sensor de temperatura robusto e de uso geral, que
pode ser utilizado em líquidos orgânicos, soluções de
sais, ácidos e bases. Use-o como você usaria um
termômetro para experimentos em química, física,
biologia, ciências da terra e ciências ambientais.

Nosso microfone pode ser usado para mostrar e
estudar as formas de onda dos sons da voz e de
instrumentos musicais. Também pode ser
utilizado para o estudo da velocidade do som em
experimentos.

Experimentos Possíveis:
Ÿ
Lei de Newton de refrigeração;
Ÿ
Velocidade do som;

Ÿ
Ÿ

FAIXA: –40 a 135°C (–40 a 275°F)
PRECISÃO: ±0.2°C a 0°C, ±0.5°C a 100°C

Experimentos Possíveis:
Ondas sonoras e batidas;
Ÿ
Tons, vogais e telefones;
Ÿ
Investigar escalas musicais;

Temperatura de ebulição da água;
Congelamento e derretimento do
gelo;

Ÿ

RESOLUÇÃO: 0.17°C (–40 a 0°C) / 0.03°C (0 a
40°C) 0.1°C (40 a 100°C) / 0.25°C (100 a 135°C)

FAIXA: aproximadamente 100 Hz a 15 kHz
FREQUÊNCIA MÁXIMA:

Placa de Eletricidade Básica
A placa foca em experimentos básicos de
eletricidade, usando diferentes elementos
como resistores, capacitores, indutores,
lâmpadas, chaves, transformador, diodos,
dentre outros, podendo trabalhar com
baterias comuns ou com fonte de energia.
Experimentos Possíveis:
Associação de Lâmpadas
Ÿ
Lei das tensões de Kirchhoff
Ÿ
Associação em série de resistores
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Velocidade do som;
Matemática das ondas sonoras;

LabQuest ou LabQuest Mini: 10,000 Hz
LabPro, SensorDAQ, ou CBL 2: 5,000 Hz

Utilize todos os sensores com a interface
LabQuest 2 e o Software LoggerPro 3

Associação paralela de resistores
Circuitos em série e paralelo
LABQUEST® como voltímetro

COMPONENTES: Resistores, Capacitores, Indutor, Chaves, Push-Buttons, Lâmpadas,
Transformador, potenciômetro, diodos. Funciona com Labquest 2, sensores de corrente, tensão,
campo magnético e Ampliﬁcador de Potência

SUGESTÃO DE PACOTE: FÍSICA BÁSICA
PRODUTO
Interface Labquest 2
Software Logger Pro 3
Sensor de Movimento Go! Motion
Sensor Duplo de Força
Microfone
Sensor de Tensão
Sensor de Corrente
Sensor de Campo Magnético
Acelerômetro Low-g
Sensor de Luz
Fotosensor
Sensor de Temperatura de Aço Inoxidável
Placa de Eletricidade Básica
Régua Listrada
Polia

CÓDIGO
LABQ2
LP
GO-MOT
DFS-BTA
MCA-BTA
DVP-BTA
DCP-BTA
MG-BTA
LGA-BTA
LS-BTA
VPG-BTD
TMP-BTA
TLP01
PF
SPA

QUANT.
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1

KIT INICIAL

Hiperlab Equipamentos Cientíﬁcos LTDA

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Dica de Livro
KIT AVANÇADO
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

www.hiperlab.com.br

Livro de Experimentos de
Física Básica
• Informações e dicas essenciais
para professores;
• 35 experimentos prontos para
uso com o Logger Pro;
LabQuest e computador;
• Licença aberta para toda a
instituição. Compre um livro e
fotocopie seus experimentos para todos os alunos;
• Os experimentos são facilmente editáveis no
Microsoft® Word® (acompanha CD com arquivos);
• Sugestões de Respostas, amostra de dados e
gráﬁcos;
• Lista completa de equipamentos e acessórios
necessários para cada experimento;

(32) 3371-3191 / (11) 3090-3028

OBS: Livro em Inglês
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QUÍMICA BÁSICA

NÍVEL: ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

QUÍMICA BÁSICA
Revolucione o ensino de Química
com inovação e tecnologia
Ensinar e aprender Química ﬁcou mais fácil, com tecnologia, criatividade e
muitas possibilidades didáticas. Ensine química de forma super interativa e
inovadora. Explore diversos conteúdos da disciplina com a linha de sensores
Vernier!

Sensor de pH
O Sensor de pH pode ser utilizado
como um medidor de pH tradicional, com as
vantagens adicionais de coleta
automatizada, geração de gráﬁcos e análise
de dados.
Experimentos Possíveis:
Ácidos e Bases Domésticos;
Ÿ
Chuva Ácida;
Ÿ
Curvas de Titulação de Ácidos e
Bases;
Ÿ
Titulação Ácido-Base;
Ÿ
Titulação de um Ácido Diprótico;
Ÿ

Dissociação Ácida - Constante, Ka;
Tempo de Liberação do Comprimido
de Vitamina C;
Tampão na Limonada;
Contéudo de Ácido Fosfórico em
Refrigerantes;
Titulação em Microescala Ácido-Base;

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

FAIXA DE TEMPERATURA: 5 a 80°C (não
condesado)

FAIXA: pH 0 - 14
ARMAZENAMENTO: Selado, sem umidade,
recipiente de plástico, Ag/AgCl.

Sensor de Pressão de Gás
O sensor de pressão pode ser utilizado para
monitorar mudanças na pressão de um gás. A
faixa é ampla o suﬁciente para executar a lei
de Boyle, mas também, é sensível o suﬁciente
para conduzir experimentos de pressão de
v a p o r o u d e p re s s ã o e t e m p e r a t u r a .
Professores de biologia pode usar o sensor de pressão para monitorar a
transpiração ou respiração em um ambiente fechado.
Experimentos Possíveis:
Lei de Boyle: Pressão de gás e
Volume;

Ÿ

Relação Pressão e Temperatura;
Pressão de Vapor de Líquidos;

Ÿ
Ÿ

FAIXA DE PRESSÃO: 0 a 210 kPa (0 a 2.1 atm ou 0 a 1600 mm Hg)
RESOLUÇÃO: 0.06 kPa (0.0006 atm ou 0.45 mm Hg)

Sensor de Temperatura
O Sensor de Temperatura de Aço Inoxidável é um sensor de temperatura robusto e de uso geral, que pode
ser utilizado em líquidos orgânicos, soluções de sais, ácidos e bases. Use-o como você usaria um
termômetro para experimentos em química, física, biologia, ciências da terra e ciências ambientais.
Experimentos Possíveis:
Reações Endotérmicas e Exotérmicas
Ÿ
Resfriamento e Fusão da Água;
Ÿ
Análise da Temperatura de Congelamento;
Ÿ
Calor de Fusão do Gelo;
Ÿ
Relacão Temperatura e Pressão;
Ÿ
Destilação Fracionada;
Ÿ
Evaporação e Atração Intermolecular;
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Pressão de Vapor de Líquidos;
Efeito de Temperatura em Solubilidade;
Encontrando Peso Molecular;
Valor Energético dos Alimentos;
Teor Energético dos Combustíveis;
Lei de Hess;
Calor de Combustão: Magnésio;

FAIXA: –40 to 135°C (–40 a 275°F)
PRECISÃO: ±0.2°C a 0°C, ±0.5°C a 100°C

RESOLUÇÃO: 0.17°C (–40 a 0°C) / 0.03°C (0 a 40°C) 0.1°C (40 a 100°C) / 0.25°C (100 to 135°C)

Hiperlab Equipamentos Cientíﬁcos LTDA

www.hiperlab.com.br

(32) 3371-3191 / (11) 3090-3028
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QUÍMICA BÁSICA

NÍVEL: ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

Colorímetro

Contador de Gotas

O Colorímetro mede a quantidade de luz
transmitida através de uma amostra com um
comprimento de onda selecionado, a ﬁm de
determinar a concentração de uma solução. É
ideal para experiências como a lei de Beer,
determinação da concentração de soluções
desconhecidas, ou estudar alterações na concentração em função do tempo.

O Contador de Gotas registra com precisão o
número de gotas de titulante adicionados
durante uma titulação, que é convertido
automaticamente em volume. Pode ser
utilizado em conjunto com outros sensores,
tais como: sensor de pH, sensor de
condutividade, ou sensor ORP para realizar titulações ácido-básicas,
condutivimétricas ou potenciométricas.

Ÿ
Experimentos Possíveis:
Lei de Beer;
Ÿ
Procurando um equilíbrio constante, Kc; Ÿ
Ÿ
Determinação da lei de velocidade da
reação do cristal-violeta;
Ÿ

COMPRIMENTOS DE ONDA: 430 nm, 470 nm,
565 nm, 635 nm:

Conteúdo de cloro da água de uma
Piscina;
Quantidade de ferro em um
Comprimido de Vitamina;

Experimentos Possíveis:
Titulação Ácido-Base;
Ÿ
Titulação de um Ácido Diprótico;

Ÿ

Ÿ

FAIXA ÚTIL: 0.05 a 1.0 (absorvância)
90% a 10% transmitância (%T)

TIPO: Selado, sem umidade, recipiente de
plástico, Ag/AgCl.

Usando condutividade para encontrar
um ponto equivalente;

ARMAZENAMENTO: solução pH-4/KCl (10 g
KCl em 100 mL de solução pH-4)

Sensor de Condutividade

Sensor de Tensão

O Sensor de Condutividade possui três
faixas de atuação, proporcionando ótima
precisão em qualquer intervalo.
Estudantes de química podem investigar
rapidamente a diferença entre compostos
iônicos e moleculares, ácidos fortes e
fracos, ou compostos iônicos que
produzem diferentes proporções de íons.

Com uma faixa de ± 6,0 V, este sensor é elaborado
para medir a diferença de potencial elétrico ou
tensão em volts gerada em eletrodos de células
eletroquímicas, pilhas ou baterias e explorar os
princípios básicos da eletroquímica. Com este
sensor é possível também estabelecer os potenciais
de redução de metais desconhecidos.

Experimentos Possíveis:
Ÿ
Eletrólitos e Não-Eletrólitos;
Ÿ
O Efeito de Concentração;

Ÿ

Usando condutividade para encontrar
um ponto equivalente;

FAIXA BAIXA: 0–200 μS/cm (0–100 mg/L TDS)
FAIXA ALTA: 0–20000 μS/cm (0–10000 mg/L TDS)
FAIXA MÉDIA: 0–2000 μS/cm (0–1000 mg/L TDS)

Experimentos Possíveis:
Estabelecimento de um quadro de
redução de potenciais: Células de
Micro-Voltagem;

Ÿ

Ÿ

FAIXA: -10 a +10V
RESOLUÇÃO:12bit (Labquest, LabquestMini,

Armazenagem de baterias chumboácidas;

LabPro): 0.005V (5mV)
10bit (CBL, CBL 2): 0.020V (20mV)

Utilize todos os sensores com a interface
LabQuest 2 e o Software Logger Pro 3
Todos os sensores podem ser utilizados juntamente com ferramentas
poderosas de aquisição e análise de dados como a interface LabQuest 2, e o
software Logger Pro 3.
Além disso, você pode compartilhar dados via wireless para vários dispositivos
móveis simultaneamente como iPad, Android, Chromebooks, tablets e
celulares;
Baixe facilmente os dados de experimentos realizados com o LabQuest 2
em um computador para posterior análise com o software Logger Pro 3.

SUGESTÃO DE PACOTE: QUÍMICA BÁSICA
PRODUTO
Interface Labquest 2
Software Logger Pro 3
Sensor de pH
Sensor de Tensão
Sensor de Temperatura de Aço Inoxidável
Sensor de Pressão
Sensor de Condutividade
Colorímetro
Sensor contador de gotas

CÓDIGO

QUANT.

KIT INICIAL

LABQ2
LP
PH-BTA
VP-BTA
TMP-BTA
GPS-BTA
CON-BTA
COL-BTA
VDC-BTD

1
1
1
2
1
1
1
1
1

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Dica de Livro
KIT AVANÇADO
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Utilize também o software Labquest Viewer para projetar a tela do seu Labquest remotamente
para todos os alunos em qualquer computador, lousa digital ou projetor.

Livro de Experimentos de
Química Básica
• Informações e dicas essenciais
para professores;
• 36 experimentos prontos para
uso com o Logger Pro 3; LabQuest
2 e computador;
• Licença aberta para toda a
instituição. Compre um livro e
fotocopie seus experimentos para
todos os alunos;
• Os experimentos são facilmente editáveis no Microsoft®
Word® (acompanha CD com arquivos);
• Sugestões de Respostas, amostra de dados e gráﬁcos;
• Lista completa de equipamentos e acessórios necessários
para cada experimento;
OBS: Livro em Inglês

Hiperlab Equipamentos Cientíﬁcos LTDA

www.hiperlab.com.br

(32) 3371-3191 / (11) 3090-3028
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BIOLOGIA BÁSICA

NÍVEL: ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

BIOLOGIA
Revolucione o ensino de Biologia
com inovação e tecnologia
A biologia pode ser ensinada e aprendida de forma muito mais fácil,
eﬁciente e inovadora utilizando-se sensores, interfaces e softwares da
Vernier. Explore também diversos conteúdos da disciplina e colocar os alunos
em contato direto com a prática experimental de forma dinâmica e interativa.

Sensor de pH

Cinto Monitor de Respiração

O Sensor de pH pode ser usado em
todas as disciplinas, incluindo química,
biologia, ciências no ensino fundamental, e
ciências ambientais. Pode ser utilizado
como um medidor de pH tradicional, com as
vantagens adicionais de coleta
automatizada, geração de gráﬁcos e análise de dados.

O Cinto Monitor de Respiração é utilizado
juntamente com o sensor de pressão de gás
para medir a respiração humana.
Simplesmente envolva o cinto ao redor do
tórax, bombeie ar para dentro dele com a
bomba de mão, e monitore a pressão
associada com a expansão e contração do
tórax durante a respiração.

Ÿ
Experimentos Possíveis:
Ÿ
Ácidos e bases
Ÿ
Interdependência de plantas e animais Ÿ
Ÿ

FAIXA: pH 0 - 14
ARMAZENAMENTO: Selado, sem umidade,
recipiente de plástico, Ag/AgCl.

Chuva Ácida
Teste de bacias hidrográﬁcas
Perﬁl físico de um lago

Experimentos Possíveis:
Controle da Respiração Humana

Ÿ

FAIXA DE TEMPERATURA: 5 a 80°C (não
condesado)

COMPATIBILIDADE: Labquest 2, Labquest Mini, Logger Pro 3, etc.
REQUISITO: Sensor de Pressão de Gás

Sensor de Pressão de Gás

Sensor de Eletrocardiograma

O Sensor de Pressão de Gás pode ser utilizado
para monitorar mudanças na pressão de um
gás. Professores de biologia pode usar o
s e n s o r d e p re s s ã o p a r a m o n i t o r a r a
transpiração ou respiração em um ambiente
fechado e ser utilizado juntamente com o
Cinto Monitor de Respiração para controlar a respiração humana.

O sensor de eletrocardiograma mede ondas
elétricas cardíacas (tensões produzidas
durante a contração do coração). Ele pode
ser usado para traçar gráﬁcos de derivações
bipolares para registrar a atividade elétrica
no coração. Use também para coletar
registros de Eletromiograﬁa de superfície para estudar contrações nos
músculos do seu braço, perna ou mandíbula.

Experimentos Possíveis:
Teste de atividade da catalase;
Ÿ
Transpiração;
Ÿ
Célula de respiração;
Ÿ
Fermentação do açúcar;
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Efeito da temperatura na fermentação
Osmose;
Ação da lactase;
Controle da respiração humana;

Experimentos Possíveis:
Monitoração EKG;

Ÿ

FAIXA DE PRESSÃO: 0 a 210 kPa (0 a 2.1 atm ou 0 a 1600 mm Hg)
RESOLUÇÃO: 0.06 kPa (0.0006 atm ou 0.45 mm Hg)

OFFSET: ~1.00 V (±0.3 V)
GANHO: 1 mV de potencial no corpo/ 1 V de saída

Sensor de Temperatura

Monitor Cardíaco Portátil

O Sensor de Temperatura de Aço Inoxidável é um
sensor de temperatura robusto e de uso geral, que
pode ser utilizado em líquidos orgânicos, soluções
de sais, ácidos e bases. Use-o como você usaria um
termômetro para experimentos em química, física,
biologia, ciências da terra e ciências ambientais.

O Monitor Cardíaco Portátil é ideal para monitorar
continuamente a freqüência cardíaca antes,
durante e após o exercício ou enquanto uma
pessoa está parada. Não é necessário eletrodos ou
clips e de fácil limpeza para compartilhar entre os
estudantes.

Experimentos Possíveis:
Biodiversidade e ecosistemas;
Ÿ
Energia em alimentos;
Ÿ
Respiração aeróbica;
Ÿ

FAIXA: –40 to 135°C (–40 a 275°F)
PRECISÃO: ±0.2°C a 0°C, ±0.5°C a 100°C

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Oxigênio dissolvido em água;
Teste de bacias hidrográﬁcas;
Perﬁl físico de um lago;

RESOLUÇÃO: 0.17°C (–40 a 0°C) / 0.03°C (0 a
40°C) 0.1°C (40 a 100°C) / 0.25°C (100 to 135°C)

Hiperlab Equipamentos Cientíﬁcos LTDA

Experimentos Possíveis:
Frequência cardíaca e aptidão física;
Ÿ
Taxa de ventilação e coração;
Ÿ

FAIXA: 80–100 cm
FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 5 kHz ±10%

www.hiperlab.com.br

CONSUMO DE CORRENTE: 30–55 µA
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0–60 ˚C

(32) 3371-3191 / (11) 3090-3028
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Colorímetro

Sensor de CO2

O Colorímetro mede a quantidade de luz
transmitida através de uma amostra com um
comprimento de onda selecionado, a ﬁm de
determinar a concentração de uma solução. É
ótimo para experiências como a lei de Beer,
determinação da concentração de soluções
desconhecidas, ou estudar alterações na concentração em função do tempo.

Com este sensor, você pode facilmente
monitorar as mudanças nos níveis de CO2
que ocorrem na respiração de organismos,
que vão desde as ervilhas até os seres
humanos. Está incluído uma biocâmera de
250 mL com uma sonda para a execução de
experimentos controlados com pequenas plantas e animais.

Experimentos Possíveis:
Ÿ
Fotossíntese;
Ÿ
Álcool e membranas biológicas;

Ÿ
Experimentos Possíveis:
Respiração das células;
Ÿ
Respiração de açúcares por levedura; Ÿ
Ÿ
Efeito da temperatura na respiração; Ÿ

Membranas biológicas;
Dinâmica Populacional;

Ÿ
Ÿ

COMPRIMENTOS DE ONDA: 430 nm, 470 nm,
565 nm, 635 nm:

Ÿ

FAIXA ÚTIL: 0.05 a 1.0 (absorvância)
90% a 10% transmitância (%T)

FAIXA: Baixa faixa: 0 a 10,000 ppm CO2
Alta faixa: 0 a 100,000 ppm CO2

Temperatura de organismos de
sangue frio;
Ação da lactase;
Fotossíntese e respiração;
RESOLUÇÃO: 0 A 10,000 ppm CO2: 3ppm
0 A 100,000 ppm CO2: 30ppm

Sensor de Condutividade

Sensor de O2

O Sensor de Condutividade possui três
faixas de atuação, proporcionando ótima
precisão em qualquer intervalo.
Estudantes de química podem investigar
rapidamente a diferença entre compostos
iônicos e moleculares, ácidos fortes e
fracos, ou compostos iônicos que
produzem diferentes proporções de íons.

O sensor de O2 mede a concentração de
oxigênio no ar, e a temperatura é
compensada para utilização em
ambientes diferentes. Tem uma larga faixa
de medição, permitindo que seja usado
para estudar a respiração humana e
celular. O Sensor de O2 também inclui uma biocâmera de 250 mL que pode ser
usada para estudar a oxidação de ferro ou como uma câmara de respiração
para monitorar as plantas e insetos.

Experimentos Possíveis:
Limitações no tamanho da célula;
Ÿ
Difusão através das membranas;
Ÿ

Condutividade em Soluções;
Teste de bacias hidrográﬁcas;
Perﬁl físico de um lago;

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Experimentos Possíveis:
Fotossíntese e respiração;
Ÿ
Ação da Enzima;
Ÿ

FAIXA BAIXA: 0–200 μS/cm (0–100 mg/L TDS)
FAIXA ALTA: 0–20000 μS/cm (0–10000 mg/L TDS)
FAIXA MÉDIA: 0–2000 μS/cm (0–1000 mg/L TDS)

Sensor Óptico de Oxigênio Dissolvido
O Sensor Óptico de Oxigênio Dissolvido utiliza
tecnologia luminescente para for necer
resultados rápidos, fáceis e precisos, tornandose uma escolha excelente para a biologia,
ecologia, ou cursos de ciências ambientais. Os
alunos podem medir a concentração de oxigênio
dissolvido na água de superfície ou executar uma ampla variedade de
experimentos para determinar mudanças nos níveis de oxigênio dissolvido, um
dos principais indicadores da qualidade de um ambiente aquático.
Ÿ
Experimentos Possíveis:
Interdependência de plantas e animais; Ÿ
Ÿ
Ÿ
Respiração Aeróbica;
Ÿ

FAIXA: 0 a20 mg/L (ou ppm), 0 a 300%
RESOLUÇÃO: 12-bit 1 0.006 mg/L

Ÿ
Ÿ
Ÿ

FAIXA: 0–27% (0-270 ppt)
RESOLUÇÃO: 0.01%

PRECISÃO: (@ Pressão Padrão 760 mm Hg): +/1% do volume O2

Utilize todos os sensores com a interface
LabQuest 2 e o Software Logger Pro 3

Oxigênio Dissolvido em Água;
Teste de bacias hidrográﬁcas;
Perﬁl físico de um lago;

PRECISÃO: ±0.2 mg/L abaixo de10 mg/L
±0.4 mg/L acima de 10 mg/L

SUGESTÃO DE PACOTE: BIOLOGIA BÁSICA
PRODUTO
Interface Labquest 2
Software Logger Pro 3

CÓDIGO
LABQ2

QUANT.
1

KIT INICIAL
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Dica de Livro
KIT AVANÇADO
ü

Livro de Experimentos de
Biologia

ü

• Informações e dicas essenciais
para professores;
• 31 experimentos prontos para
uso com o Logger Pro 3;
LabQuest 2 e computador;
• Licença aberta para toda a
instituição. Compre um livro e
fotocopie seus experimentos

LP

1

Sensor de Temperatura de Aço Inoxidável

TMP-BTA

1

Monitor Cardíaco Portátil

HGS-BTA

1

Sensor de Pressão

GPS-BTA

1

Sensor de Co2

CO2-BTA

1

Sensor de O2

O2-BTA

1

ü

CON-BTA

1

ü

Sensor de pH

PH-BTA

1

ü

Colorímetro

COL-BTA

1

ü

Sensor Óptico de Oxigênio Dissolvido

ODO-BTA

1

ü

Sensor de Eletrocardiograma

EKG-BTA

1

ü

Biocâmera de 250ml

BC-250

1

ü

Biocâmera de 2000ml

BC-2000

1

ü

RMB

1

ü

Sensor de Condutividade

Cinto Monitor de Respiração

Respiração celular;
Gás oxigênio e respiração humana;
Organismos de sangue frio;

Hiperlab Equipamentos Cientíﬁcos LTDA

ü
ü
ü
ü

www.hiperlab.com.br

para todos os alunos;
• Os experimentos são facilmente editáveis no Microsoft®
Word® (acompanha CD com arquivos);
• Sugestões de Respostas, amostra de dados e gráﬁcos;
• Lista completa de equipamentos e acessórios necessários
para cada experimento;
OBS: Livro em Inglês

(32) 3371-3191 / (11) 3090-3028
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ROBÓTICA E CIÊNCIAS
Ensine Ciências e Tecnologia
de uma forma totalmente inovadora
O Kit de Robótica e Ciências da Vernier Software & Technology oferece uma
forma fantástica e inovadora de ensinar física, química, biologia e engenharia
através da integração de Sensores Vernier com LEGO Mindstorms NXT e EV3.

A aprendizagem através da prática é o melhor caminho para motivar os alunos e despertar
interesse pelas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A oportunidade de criar e
manipular projetos de robótica, vinculados aos conteúdos de sala de aula, motiva o interesse pela
busca e aplicação do conhecimento.
A Vernier Software & Technology trás uma grande inovação através da integração de seus
diversos sensores com o LEGO MINDSTORMS NXT e EV3 a partir do Adaptador LEGO NXT.
São mais de 38 roteiros de projetos e atividades e 12 desafios utilizando-se sensores da
Vernier, tais como: sensor de condutividade, sensor de campo magnético, sensor de diferença de
potencial, sensor de temperatura, sensor de umidade do solo, sensor de pH, sensor UVB, sensor duplo
de força, sensor de pressão, dentre outros.
Estes sensores, juntamente com a inteligente interface LEGO MINDSTORMS NXT capacitam
os alunos a realizarem as experiências de laboratórios tradicionais de uma forma totalmente
inovadora. Além disso, os projetos de robótica proporcionam aos alunos a oportunidade de aprender,
de maneira atrativa e até mesmo divertida, conceitos de física, química, biologia, engenharia e
tecnologia.
Os CDs que acompanham os manuais trazem também apostilas editáveis no formato Word,
programas de exemplo MINDSTORMS NXT, vídeos instrutivos e arquivos LEGO Digital Designer (LDD)
com instruções detalhadas para construção e operação dos projetos de robótica.

O Adaptador NXT trabalha juntamente com
os kits LEGO Mindstorms NXT e EV3, e é
compatível com mais de 30 sensores da
Vernier Software & Technology. Pode ser
usado também com o NI LabVIEW ou com o
Software ROBOLAB.

Livro de Experimentos STEM
(Ciências) - disponível para download

Livro de Experimentos STEM 2
(Física) - disponível para download

Pacote LEGO NXT com Sensores Vernier*
PRODUTO

CÓDIGO

Sensor de Campo Magnético
Sensor de Tensão
Sensor Duplo de Força
Sensor de Pressão
Adaptador NXT e EV3 pra sensores
Sensor de Temperatura de Aço Inoxidável
Sensor de pH
Sensor UVB
Sensor de Condutividade
Sensor de Umidade do Solo
Livro: Desaﬁos de Engenharia com LEGO NXT (inglês)

MG-BTA
DVP-BTA
DFS-BTA
GPS-BTA
BTA-NXT
TMP-BTA
PH-BTA
UVB-BTA
CON-BTA
SMS-BTA
EP-NXT

QUANT.
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

Livro de Desafios com Sensores
Vernier e LEGO - incluso no pacote
OBS: Livros em Inglês

*OBS: Pré Requisitos: Kit LEGO MINDSTORMS NXT e Software LEGO MINDSTORMS Education NTX

Hiperlab Equipamentos Cientíﬁcos LTDA

www.hiperlab.com.br
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A Energia do Futuro ao alcance
de seus alunos!
Que tal ter um gerador eólico e solar dentro da sala de aula ou laboratório? A
Vernier, em parceria com a KidWind, oferecem uma perfeita solução para
realização de experimentos com energias renováveis.
KidWind e Vernier se uniram para trazer a você o que há de mais recente e moderno no
ensino de energias renováveis. Por mais de uma década, a marca KidWind tem sido líder no
desenvolvimento de soluções para a educação em energias renováveis. Suas ferramentas
educacionais padronizadas exploram a ciência e a tecnologia da enercia eólica, solar e outras
formas de energia renovável e seu impacto no meio ambiente.
O KindWind, através de uma extensa rede de treinamento, formação de professores, e
concursos de design de turbinas eólicas com estudantes, oferece aplicações e materiais portáteis,
inovadores e sofisticados para serem utilizados por professores e estudantes do mundo inteiro.
Ao integrar sensores,
interfaces e softwares da Vernier
com kits KidWind você pode ter
em mãos um potencial recurso
para ensino e aprendizagem em
Energias Renováveis. Os alunos
podem explorar os diversos
conceitos elétricos e mecânicos e
quantificar a energia produzida
por pequenas turbinas eólicas e
painéis solares, obter gráficos
diversos de potência, energia,
corrente, tensão, e muito mais.

Exemplos:

Medição da energia produzida durante Gráficos de Potência, Tensão, Energia,
30s por uma turbina eólica
Corrente e Resistência no Logger Pro 3

Energia produzida por uma turbina
eólica em função da velocidade do vento

Pacote ENERGIAS RENOVÁVEIS com VERNIER*
PRODUTO

CÓDIGO

Software Logger Pro 3
Interface Labquest 2
Kit avançado KidWind
Kit básico Kid Wind
Sensor de Energia
Sensor de Temperatura de superfície (termopar)
Sensor de Luz
Wattimetro
Anemômetro
Carga Variável
Kit de gerador KidWind
Painel Solar KidWind 2V/400mA
Kit KidWind Solar de exploração térmica
Livro: Energias Renováveis com Vernier (inglês)

LP
LABQ2
KW-AWX
KW-BWX
VES-BTA
STS-BTA
LS-BTA
WU-PRO
ANM-BTA
VES-VL
KW-SGEN
KW-SP2V
KW-STXK
REV

QUANT.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hiperlab Equipamentos Cientíﬁcos LTDA

KIT BÁSICO

KIT AVANÇADO

ü

www.hiperlab.com.br

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

O livro Energias Renováveis com Vernier
possui 26 experimentos e projetos com
energia solar e eólica, sendo:
Ÿ Energias Renováveis: Qual a sua
importância?
Ÿ O que é Energia?
Ÿ Projeto: Avaliação de consumo de energia;
Ÿ Tensão e circuitos;
Ÿ Energia Mecânica
Ÿ Geradores;
Ÿ Explorando Turbinas Eólicas;
Ÿ Efeito de uma carga na saída de uma
turbina eólica;
Ÿ
Design de pás de uma turbina eólica e
energia produzida;
Ÿ Solidez;
Ÿ Eficiência de turbinas;
Ÿ Curvas de potência;
Ÿ Potência e energia;
Ÿ Projeto: Máxima energia produzida;
Ÿ Projeto: Construindo um parque eólico;
Ÿ Explorando painéis solares;
Ÿ Efeito de uma carga na saída de um painel
solar;
Ÿ Variáveis que afetam a geração de energia
em um painel solar;
Ÿ Efeito da temperatura na geração de
energia em um painel solar;
Ÿ Projeto: Construindo um carregador solar;
Ÿ Explorando o aquecimento solar passivo;
Ÿ Variáveis que afetam o aquecimento solar
passivo;
Ÿ Explorando coletores solar;
Ÿ Variáveis que afetam um coletor solar;
Ÿ Projeto: Construindo um Fogão Solar;

(32) 3371-3191 / (11) 3090-3028
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TLP01

ELETRICIDADE BÁSICA

Technical

LAB Plus
Laboratório completo e
compacto com tecnologia e
interatividade

O TECHNICAL LAB PLUS 01 (TLP 01) é um kit interativo de laboratório. Excelente para
ser utilizado como prática e aprendizagem em eletricidade básica, circuitos elétricos e introdução
à eletrônica, no ensino médio, cursos técnicos e superiores, como complemento de aulas teóricas
e em práticas de laboratório.
Em associação com dispositivos da Vernier Software & Technology (LabQuest, Logger
Lite, Amplificador de Potência, Sensores de Corrente, Tensão e Campo Magnético), o kit
possibilita a exploração de diversos tópicos da área, focando em experimentos básicos de
eletricidade. São utilizados diferentes elementos como resistores, capacitores, indutores,
lâmpadas, chaves, transformador e diodos, com fonte AC ou DC.

Ÿ A LABQUEST 2, que possui tecnologia touch screen, funciona ao mesmo tempo como
interface para aquisição de dados (em conjunto com os sensores Vernier, por exemplo, como
voltímetro e amperímetro), como gerador de sinais (em conjunto com o Power Amplifier) e
como osciloscópio, além de outras múltiplas funções de análise gráfica disponíveis. O TLP 01 já
possui todas estas funções INTEGRADAS, como um Laboratório Compacto que pode, inclusive,
ser usado em sala de aula. Além da interface com o computador através dos softwares Logger
Lite (gratuito) ou Logger Pro 3 (licença) não é necessário a aquisição de outros equipamentos de
laboratório como multímetros, osciloscópio e gerador de sinais.

Ÿ

O TLP 01 pode ser utilizado em sala de aula ou em laboratório;

Os dados coletados podem ser armazenados em Pendrive e utilizados para análise pelos
alunos no ssoftwares Logger Lite, Logger Pro ou em qualquer outro software;
Ÿ

Ÿ

O Kit vem acompanhado de um manual de experimentos com roteiros e exercícios;

A LABQUEST 2 pode ser utilizada ainda com outros mais de 88 sensores da Vernier
Software & Tecnology. Possui também vários sensores embarcados (GPS, temperatura,
acelerômetro, microfone e de som) e suporta até 5 sensores simultâneos.
Ÿ

Hiperlab Equipamentos Cientíﬁcos LTDA

www.hiperlab.com.br
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Alguns Experimentos:

Placa Experimental de Eletricidade Básica
Placa de ﬁbra de vidro com bornes de ligação tipo
“banana” 4mm, montada com 01 potenciômetro
linear de 47KOhm, 2 resistores de potência de
100ohm/5W, 2 resistores de potência de 150ohm/5W,
1 resistor de potência de 50Kohm/5W, 1 resistor de
potência de 200ohm/5W, 3 sockets com lâmpadas de
6V, 02 Push Buttons, 3 chaves tipo “alavanca”, um
transformador monofásico com tap central em 5V
(10:1), 4 diodos 1N5408, 01 capacitor eletrolítico
100uF, 01 capacitor eletrolítico de 22uF, um capacitor de poliéster de 2.2uF.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Labquest 2
O LabQuest 2 é uma interface autônoma que pode
ser utilizada para coletar dados de mais de 88
sensores Vernier e analisar estes dados através de
suas ferramentas de análise gráﬁca. Sua tela touchscreen de alta resolução torna mais fácil a coleta,
análise e compartilhamento de dados dos
experimentos. Os dados coletados podem ser
armazenados ou compartilhados via wireless para um ou vários dispositivos móveis
simultaneamente. Possui avançadas ferramentas de análise (tangente, integral, FFT, etc) e cálculos
estatísticos e taxa de amostragem de 100.000 amostras por segundo.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ampliﬁcador de Potência

Ÿ
Ÿ

O ampliﬁcador de potência de 10 Watts, com tensão máxima
de 10V e corrente máxima de 1A. Trabalha em conjunto com
a interface LabQuest ou software especíﬁco em computador.
Funciona como gerador de sinais e trabalha com qualquer
forma de onda, incluindo DC, senoidal, quadrada, triangular e
dente de serra. Além disso, o ampliﬁcador de potência pode
acionar uma grande variedade de cargas, incluindo altofalantes, lâmpadas, pequenos motores DC e circuitos RLC.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Sensores de Corrente, Tensão e Campo Magnético

Introdução à Placa Experimental de
Eletricidade Básica;
Associação de Lâmpadas;
Lei de Ohm;
Lei das correntes de Kirchhoff;
Lei das tensões de Kirchhoff;
Associação em série de resistores;
Associação paralela de resistores;
Circuitos em série e paralelo;
Capacitores em Série e em Paralelo;
Circuito RC;
Circuito RC como ﬁltro;
Circuito RL;
Circuito RL como ﬁltro;
Circuito RLC série;
Circuito RLC como ﬁltro;
Transformador AC;
Comportamento dos diodos em
Condução;
Comportamento dos diodos em Bloqueio;
Diodo - curva característica;
Diodo - retiﬁcador de meia onda;
Diodo - retiﬁcador de onda completa;
Diodo - Identiﬁcação de terminais e testes
de continuidade;
Detecção de campo magnético em
Transformador;
LABQUEST® como voltímetro;
LABQUEST® como amperímetro;
Usando o sensor de campo magnético
com LABQUEST®;

Placa Experimental
+ Laboratório Convencional

A TLP 01 é composta também por sensores de diferença de potencial (tensão) que atuam na faixa
de -10V a 10V, sensores de corrente que atuam na faixa de -600mA a 600mA, e sensor de campo
magnético com resolução de 0,0002 mT, que atua até 6,4mT, com chave seletora de escala. Os
sensores podem ser conectados à interface LabQuest, e através do Software Logger Lite (gratuito)
ou Logger Pro (licença), pode ser conectado diretamente ao computador, podendo realizar funções
de um multímetro para realizar leituras em tempo real de tensão, corrente e campo magnético.
Além disso, todos os dados coletados podem ser armazenados ou visualizados em gráﬁcos em
tempo real na Labquest ou computador.

Você pode também
adquirir a Placa
Experimental TLP 01
para ser utilizada
juntamente com
Osciloscópio,
Gerador de Sinais e Multímetros já existentes
em seu laboratório (KIT BÁSICO). Para esta
opção, acompanha também um manual
especíﬁco com roteiros de experimentos em
laboratório convencional.

SUGESTÕES DE PACOTES: TECHNICAL LAB PLUS 01
PRODUTO

Placa experimental de eletricidade básica
Interface Labquest 2
Interface Labquest Mini
Software Logger Lite*
Suporte para placa
Ampliﬁcador de Potência
Pacote com cabos
Sensor de Corrente
Sensor de Tensão
Sensor de Campo Magnético
CD com manual de experimentos

CÓDIGO

TLP 01
LABQ2
LQ-MINI
LP
TLP-SUP
PAMP
MCA-BTA
DCP-BTA
DVP-BTA
MG-BTA
TLP-MN

QUANT.
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

KIT LABQUEST 2
ü
ü

KIT LABQUEST MINI
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

KIT BÁSICO
ü

ü
ü

ü

*Com possibilidade de upgrade para Logger Pro 3
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Que tal ter uma Estação
Meteorológica em sua
instituição?
Sim, isso é possível! Ter uma estação meteorológica
Davis Vantage Pro 2 instalada em sua instituição e ter
acesso a diversas informações climáticas de seu local
como: temperatura, pressão, umidade, precipitação,
índice UV, radiação solar, velocidade e direção do vento,
máximos e mínimos, previsão do tempo, dados
históricos, tendências, gráﬁcos diversos, dentre muitas
outras. Todos esses dados podem ser acessados através
de um console ou software em computador, além de
poder disponibilizar todos os dados para a comunidade
através do seu website institucional. Fale Conosco!

Entre em Contato Conosco!
Website: www.hiperlab.com.br
Email: hiperlab@hiperlab.com.br
Telefone: (32) 3371-3191 / (11) 3090-3028
Endereço: Av. José Luiz Alves, 102, Sala 201, Vila Nossa Senhora
de Fátima, CEP: 36305-014, São João del Rei-MG

