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Calculadoras gráficas e ciêntificas

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

TI-Nspire CX II-T, TI-Nspire CX CAS II-T e 
TI-84 Plus CE-T Phyton Edition

#calculadoras gráficas 2
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 #calculadoras ciêntificas
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Programação e robótica

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

#robótica e programação 3

Sob Consulta
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Aquisição de dados

Sensor de 
movimento CBR2

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

Ecossistema TI-Nspire CX

Software TI-Nspire CX

#software 4
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Interfaces para aquisição de dados

EspecificaçõesEspecificações
• 3 Portas analógicas
• 2 Portas digitais
• Aquisição de dados:
• 100.000pps (através de ligação USB)
• 10.000pps (através de ligação Bluetooth)

SOFTWARESOFTWARE
PC/MACPC/MAC
• Graphical Analysis 4* (apenas com ligação USB, no futuro, também através de ligação Bluetooth)
• Logger Pro (apenas com ligação USB)
• Logger Lite* (apenas com ligação USB)
• LABVIEW da National Instruments (apenas com ligação USB)
• Smartphones e tablets Android/IOS
• Graphical Analysis GW*
• Graphical Analysis 4*

*Software gratuito

#interfaces 5

Porque a Texas Instruments já não disponibiliza 
interfaces (tipo CBL2 e LabCradle) apresentamos uma 
alternativa mais adaptada aos tempos de hoje.
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Interfaces para aquisição de dados

Interfaces alternativosInterfaces alternativos

LabQuest 3LabQuest 3
• 3 portas analógicas/ 2 portas digitais
• Ligação a PC/MAC através de ligação USB e a dispositivos móveis através de rede wireless
• Ligação Bluetooth a sensores Go-Direct
• Aplicação LabQuestApp incluída (funcionamento autónomo)

LabQuest MiniLabQuest Mini
• 3 portas analógicas/ 2 portas digitais
• Ligação a PC/MAC através de ligação USB

Go!LinkGo!Link
• 1 porta analógica
• Ligação a PC através de ligação USB

EasyLinkEasyLink
• 1 porta analógica
• Ligação a calculadora gráfica da família TI-Nspire ou TI-84 Plus

SensorDAQSensorDAQ
• 3 portas digitais/1 porta analógica
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Sistemas de partilha de dados

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
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Interfaces para aquisição de dados

LabQuest 3

LabQuest Mini
SensorDAQ

Easy Link Go! Link
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Sensores para aquisição de dados

pH

Pressão de gás

Batimentos cardíacos

Luz

Célula fotoelétrica

Anenómetro

Voltagem diferencial

Acelerómetro 3D
Força

Polarímetro

Microfone

Mais de 70 sensores disponíveis

Temperatura

#sensores com fios 9
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Sensores para aquisição de dados

Colorímetro

Estação para o estudo do 
ponto de fusão

Espectrofotómetro

Movimento

Oxigénio dissolvido Radiação

Pressão sanguínea

Movimento de rotação

Campo magnético
CO2

Taxa de respiração

Ligação Bluetooth e USB

#sensores sem fios 10

Cromatógrafo Gasoso 
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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 fios
Carrinho com sensores 

sem fios

#equipamento de laboratório 11
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Kit padrão de
Biologia

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
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Kits para laboratório

 Outros Kits disponíveis:
 - Biologia                                                                       - Física   
 - Ciência Elementar                                                     -Fisiologia
 - Atividades para o 3º Ciclo do Ensino Básico         - Química
 - Clima e Meteorologia                                                - e outros....

Kit padrão de
Biologia

#kits para laboratório de ciências 13
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Kit de Ciência do      
     Ambiente
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Livros de atividades

Investigating 
Environmental Science
through Inquiry

By  
Donald L. Volz

Gretchen Stahmer DeMoss

Human Physiology
with Vernier

By   
Diana Gordon

Steven L. Gordon, M.D.

Real-World Math 
WITH VERNIER 

CONNECTING MATH AND SCIENCE

MEASURE. ANALYZE. LEARN.

By  
John Gastineau

Chris Brueningsen

Bill Bower

Linda Antinone

Elisa Kerner

E muitos outros livros disponíveis, com
atividades com sensores Vernier, para o ensi-
no básico, secundário e universitário !

Consulte a Dismel para mais informações.

#livros de atividades 14
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Equipamento de Laboratório

Kit para o som

Kit de energia natural Kit de eletrónica

Kit de forças e movimentos

Kit de ótica e luz

Cerca de 3.000 equipamentos e acessórios para laboratório !

Kit para Ciências

#kits para laboratório de ciências 15
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Equipamento de Laboratório

Modelo do sistema solar Fonte de alimentação

Suporte universal

Equipamento para destilação

Diapasões com martelo

Conjunto de massas

Altifalante
Bússolas

Bico de Bunsen

#massas 16
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Equipamento de Laboratório

Kit do estudo de forças geológicas

Coleção de rochas sedimentares

Calha de ar e acessórios

Aparelho para estudo 
do movimento das ondas

Placa de aquecimento e 
agitador magnético

Carrinho para transporte de 
tabuleiros

#armazenamento 17
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Equipamento de Laboratório

Balança de precisão

Balão volumétrico

Bureta

Goblés

Tubo de ensaio 

Calorímetro

Tubos capilares

Copos de deslocamento

Balão de Erlenmeyer

#vidraria 18
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Equipamento de Laboratório

Bulbo

Voltímetro

Multímetro

Interruptor

Osciloscópio

Gerador de sinais

Amperímetro

Célula solar Reóstato

19
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Equipamento de Laboratório

Pompete

Kit para medição da velocidade do som

Banco de ótica

Manta de aquecimento

Bomba de vácuo

Espectroscópio

Lamparina de álcool

Mini centrifugadora

Conjunto de vários tipos 
de rochas

#acessórios de laboratório 20
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Acessórios de Laboratório

Noz
Luvas de laboratório

Suporte para buretas

Espátula
Funil de Buchner

Garra e noz

Garrafas de plástico
Vidros de relógio

Almofariz e pilão

Pinças metálicas Tubagem Pipeta conta gotas

Óculos de proteção

21
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Acessórios de Laboratório

Noz e argola

Caixas de Petri

Resistência para calorímetro

Massas com suporte
Filtros de papel

Suporte para tubos de ensaio

Funil

Ímanes

Craveira

Pinça de madeira

Placa condutora com
 ligações elétricas

Pinça de madeira
Termómetro

22
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Modelos anatómicos

Canal digestivo

Coração com pulmões e laringe

MaxilarFeto humano

Olho humano

Rim

Pélvis feminina

#modelos anatómicos 23
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Microscópios

Adaptador vídeo para microscópio

Microscópio monocular
Microscópio binocular

#microscopia 24
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Equipamentos de laboratório

Conjunto de Física para grupos

Meterologia
Pequeno laboratório de Física

Explorando os sentidos Física do som

Mais de 1500 equipamentos, acessórios para laboratório 

#kits para laboratório de ciências 25
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Equipamentos de laboratório

Plano para estudo do movimento Plano inclinado de precisão

Pêndulo balístico

Bancada de ótica pequena

Conjunto modular para estudo da eletrónica

Carro movido a água
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Equipamentos de laboratório

Kit de energia eólica

Sistema urogenitalModelo do ouvido 

Processo de polinização

Modelo do pâncreas

Bancada de ótica

#modelos anatómicos 27

Altifalante
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Equipamentos de laboratório

Microscópio binocular com monitor
Microscópio monocular

28
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Vidraria e outros equipamentos

Vidraria e acessórios de laboratório

Comjumto de rochas

Espectroscópio

Kit de Química orgânica e inorgânica

Modelo do vulcão
Globo celestial estrelar
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Acessórios de laboratório e vidraria

Mais de 3300 produtos de vidraria, equipamentos e acessórios para laboratório !

Agitador magnético
Balança de precisão

Proveta

Almofariz e pilão

Rack para tubos

Garra e noz

Funil de Buchner

Erlenmeyer Balão volumétrico

#acessórios de laboratório 30

Sob ConsultaSob Consulta

#vidraria/plásticos #balanças

https://www.dismel.pt/catalogos/isolab/isolab_catalogo.pdf
https://loja.dismel.pt/index.php?topicos=acessorioslaboratorio&marca=isolab&metodo=metodo_2#tabela-principal
https://loja.dismel.pt/index.php?topicos=vidraria&marca=isolab&metodo=metodo_2#tabela-principal
https://loja.dismel.pt/index.php?topicos=balancas&marca=isolab&metodo=metodo_2#tabela-principal


Acessórios de laboratório e vidraria

Bico de Bunsen

Pipeta volumétrica

Funíl de decantação

Gobelé

Tubo de ensaio
Bureta

Pipeta graduada

Grampo para tubos

Pipetador

Kitasato

Exsicador
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Espátula

Acessórios de laboratório e vidraria

Balão de filtração

Pipetador de 3 vias

Lupa de mão

Elevador de laboratório Base universal

Escovilhão

Balão com 3 saídas

Caixa de Petri

Balão
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Equipamentos de laboratório

Medidor multi-parâmetros 

Luvas de laboratório

Microscópio binocular

Bomba de vácuo

Mini centrifugadora

Rotor

Manta de aquecimento

Bico de Bunsen de cartucho

Armário

#microscopia 33
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Modelos anatómicos

Coluna vertebral com pélvis

Modelo de acupunctura

Crânio

Joelho

PéPélvis feminina

Mais de 1300 modelos anatómicos e simuladores médicos !

Esqueleto humano

#modelos anatómicos 34
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Modelos anatómicos

Mão

Cérebro

Torso humano
Figura muscular

Olho

CoraçãoPulmão

Crânio com músculos 
mastigatórios

#modelos anatómicos 35
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Modelos anatómicos

Sistema digestivo

Sistema respiratório

Sistema circulatório Sistema nervoso

#modelos anatómicos 36
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Modelos anatómicos e simuladores médicos

Acupunctura do cavalo 
com músculos

Acupunctura do gato

Dentição canina

Manequin Delux

Simulador de cuidados 
pediátricos

Simulador de RCP

Rato de laboratório

Esqueleto do cão

#modelos anatómicos 37
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Modelos anatómicos

Pulmão

Síndrome do canal cárpicoco

Articulação temporomandibular

Maxilar

Cérebro

Obesidade

Menisco

Artéria

Ouvido de criança

Modelos anatómicos para Biologia
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Modelos anatómicos

Parasitas da pele

Coluna sacro- T8

Coração - mini

Maxilar de felino

Ombro do canino

Diabetes tipo 2

Trato gastrointestinal

Brônquios (4 peças)

Fígado
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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

Mais de 2400 equipamentos e acessórios para laboratório e não só !
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Equipamentos

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
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Recursos para professores

www.dismel.pt/formacao
Consulte aqui as formações em destaque, assim como links para os 
nossos parceiros formativos mais relevantes. Frequente uma ação 

de formação e veja como é fácil utilizar todas as potencialidades das 
nossas calculadoras e equipamentos.

www.dismel.pt/programa-educacional-texas-instruments
Programa de software para escolasPrograma de software para escolas

Utilize diariamente o software da sua calculadora, 
na sala de aula ou em casa, em conjunto com os seus 

alunos, beneficiando gratuitamente de 30 licenças 
permanentes. Usufrua com os seus alunos das mes-

mas funcionalidades da calculadora gráfica, 
no computador.

Programa de empréstimoPrograma de empréstimo
A Texas Instruments disponibiliza empréstimos de 
calculadoras, sensores e acessórios aos professores 
de matemática e ciências. Os empréstimos terão 

uma duração de cerca de quatro semanas, estão su-
jeitos à disponibilidade do material e têm como ob-
jectivo principal a realização de acções de formação 

e workshops.
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 Oferta é válida de 1 de Setembro a 31 de 
Dezembro de 2021

https://www.dismel.pt/formacao
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Recursos para professores

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.

DISMEL
Distribuidor de Material Eletrónico, Lda
info@dismel.pt      www.dismel.pt
www.facebook.com/dismelportugal

Telf: +351 218160320   Fax: +351  218160329

Rua Nova dos Mercadores, 11-A
1990-176 Lisboa         Portugal

loja.dismel.pt
Procure em mais de 12.000 artigos, por referência ou nome, 

consulte os preços e visualize imagens e católogos se disponíveis.
Configure a sua procura, organize os seus resultados  e envie-nos 

um email, tudo sem sair desta plataforma !

43

https://kits.dismel.pt
https://loja.dismel.pt


Recursos para professores
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Ao serviço do 
ensino !


