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DESUMIDIFICADOR WELLDRY

Desumidificador para o controlo da Humidade Relativa em 
Museus, Bibliotecas e Arquivos.
De pequena dimensão, desloca-se  facilmente graças às 4 rod-
inhas multidireccionais.
Monobloco compacto inox, robusto.
Tem higrostato integrado, bem como visor de segurança de 
reservatório completo e paragem automática. 
Equipado com reservatório de 10 litros.
Características: 560watts; peso: 25Kg; capacidade de 
extracção/24h: 20Lt a 27ºC e 60%HR; temperatura de 
utilização: 5ºC a 35ºC; nível sonoro: 47 db.
Dimensão: 31 x 40 x 53cm.

DESUMIDIFICADOR NARCISO 16

Desumidificador económico para o controlo da Humidade Rel-
ativa em Museus, Bibliotecas e Arquivos.
Carroçaria metálica robusta.
Com higróstato integrado, permitindo regular a higrometria 
desejada.
Filtro de ar e paragem automática em caso de reservatório 
cheio. 
Equipado com reservatório de 3.5 litros.
Características: 300watts; peso: 25Kg; capacidade de 
extracção/24h: 16Lt; temperatura de utilização: 10ºC a 32ºC; 
nível sonoro a 1mt: 45 db.
Dimensão: 63.2 x 40.5 x 29.1cm.

MINI DATA LOGGER TEMPERATURA E HUMIDADE RELATIVA

Desumidificador económico para o controlo da Humidade Rel-
ativa em Museus, Bibliotecas e Arquivos.
Carroçaria metálica robusta.
Com higróstato integrado, permitindo regular a higrometria 
desejada.
Filtro de ar e paragem automática em caso de reservatório 
cheio. 
Equipado com reservatório de 3.5 litros.
Características: 300watts; peso: 25Kg; capacidade de 
extracção/24h: 16Lt; temperatura de utilização: 10ºC a 32ºC; 
nível sonoro a 1mt: 45 db.
Dimensão: 63.2 x 40.5 x 29.1cm.
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DATA LOGGER com entrada USB

Data logger de temperatura e humidade relativa ideal para a 
monitorização das condições ambiente (Temperatura e HR) 
em salas de exposição, arquivos, bibliotecas e museus.
Grande capacidade de memória - capacidade de registo até 
1.000.000 valores.
Leitura de valores de temperatura e Humidade relativa em 
simultâneo.
Possui entrada mini-USB, para conexão de um vulgar cabo 
mini-USB/USB e porta para cartão SD para transferência de 
dados.
Compacto e robusto.
Inclui suporte de parede, cadeado, pilhas, protocolo de cali-
bração e manual de instrução.
Gama de leitura: -35ºC - 55ºC; HR 0-100% .
Dimensão: 149 x 53 x 27 mm.

TERMO-HIGRÓMETRO DIGITAL

Termo-higrómetro digital com visor LCD para visualizar 
valores de Temperatura e HR
Ideal para monitorização de vitrines, museus, galerias  e 
reservas.
Inclui ranhura para pendurar na parede e bengala para pôr 
em cima de uma mesa.
Leitura:  25 - 98% HR; -15 - 50º C Temperatura.
Inclui instruções e pilha 1 x 1.5 volt AAA.
Dimensões: 110 x 70 x 20mm.
Peso: 143grs.

TERMO-HIGRÓMETRO USB

TData logger para registo de temperatura e humidade com ligação 
a porta USB.
Visor LCD que permite ver em tempo real as medidas.
Fornecido com software de configuração.
Alarmes programáveis.

LED de indicação de estado.
Este data logger mede e regista até 16.382 pontos de humidade relativa e outros 16.382 
pontos de temperatura ambiente, numa gama de 0% a 100% e de -35 a 80ºC.
Fácil de usar e programar. O utilizador apenas terá de ligar o data logger a uma porta USB, 
dar início ao software (fornecido) e depois definir o modo de registo - data e hora do início 
do registo de dados; taxa de aquisição de dados e programação de alarmes. O mesmo soft-
ware é depois usado para descarregar os dados do data logger e visualizar a informação em 
gráficos ou então exportá-los para outros programas ou ainda os imprimir.
Fornecido com bateria lítio de grande duração (aprox. 1 ano).
Dimensões: 21x21x94mm
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TERMÓMETRO INFRAVERMELHOS TESTO 810

Instrumento de medição de temperatura com termómetro de 
infravermelhos com mira laser e termómetro de ar integrado
Visualização de temperatura diferencial
Função HOLD dos valores máximos e mínimos
Iluminação do visor
Gama medição: -30º - 300ºC; resolução: 0.1C; precisão: 2ºC
Inclui correia para mão, bolsa de cinto e tampa de protecção.
Utiliza 2 pilhas AAA
Dim: 119 x 46x25 mm

LUXÍMETRO TESTO 540

Medidor portátil de luz Testo 540.
Aparelho indispensável no controlo eficaz dos níveis de ilumi-
nação adequados para a leitura e exposição de livros, docu-
mentos gráficos e peças museológicas.
Botão de HOLD e valores mín./máx.
Sensor adaptado à sensibilidade espectral da vista
Capa protectora para um armazenamento seguro
Luz do visor
Tipo de sonda Lux: gama de medição: 0...99.999 Lux; 
Exactidão: + 3%; resolução: 1 lux (0...19.999 Lux) 10Lux (Gama 
de medição restante)

LUXÍMETRO ECONÓMICO

Medidor portátil de luz, muito leve. que poderá levar facil-
mente para todo o lado.
Gama de medição: 0...50 000 Lux; Exactidão: + 5% 10 000 Lux.
Botão de HOLD e valores mín./máx.
Fornecido com cabo de 1mt.
Dimensões: 11.8 x 7.8 x 3cm

LUXÍMETRO ECONÓMICO

O Psicómetro de rotação manual com escala incorporada.
Capacidade de leitura: - 5ºC a + 50ºC.
Resolução: + 0.2ºC.
Fornecido com estojo.


