
trust the best

Eficiente. Homogénea. Fiável.



HPPeco/IPPeco| TECNOLOGIA PELTIER

Memmert tem sido o especialista na aplicação da  
tecnologia Peltier em aparelhos de laboratório há mais de 20 anos. 

Sempre um bom clima: 
sem refrigeração, de funcionamen-

to silencioso, compacto, 
de baixa manutenção.  

Também em funcionamento contí-
nuo fiável durante muitos 
anos e à prova de falhas.

Máxima eficiência energética 
em comparação com câmaras 

climáticas com compressor.

Distribuição absolutamente homo-
génea da temperatura e 

humidade.



HPPeco/IPPeco| TECNOLOGIA PELTIER AVANÇADA

Nova tecnologia Peltier 
. Altamente eficiente em funcionamento contínuo 
. Duas vezes mais potência para o mesmo consumo de energia 

Novo fluxo de ar 
. Homogeneidade excecional 
   devido ao fluxo de ar modificado

Nova bomba de microdosagem 
. Controlo inteligente da humidade
. Rápido, preciso e reprodutível

. Grande economia nos Custo total de propriedade



HPPeco/IPPeco| POUPANÇA DE ENERGIA

Pontos de clima
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3000

5˚C/
40 % HR

15˚C/ 
90 % HR

21˚C/ 
45 % HR

25˚C/ 
60 % HR

30˚C/ 
65 % HR

40˚C/ 
25 % HR

  Unidade com compressor *           

  Unidade Peltier *         

  Unidade Peltier HPP410eco          

* Média de dispositivos comparáveis 
   disponíveis no mercado



HPPeco/IPPeco| EXEMPLO DE CÁLCULO DIRETRIZ ICH

Consumo de energia durante os testes a longo prazo (12 meses) de acordo com a norma
 ICH-Q1A (R2)

Custos de energia
Custos operacionais 

Cálculo:

Custos operacionais:

HPP410eco 

438 KWh x 0,25 €

109,5 €

Unidade com compressor 

5200 KWh x 0,25 €

1300 €

Impacto ambiental
Cálculo de C02 

Cálculo:

Emissões de CO2:

HPP410eco 

438 KWh x 0,537 kgCO2 (KWh)

0,24 t CO2

Unidade com compressor 

5200 KWh x 0,537 kgCO2 (KWh)

2,8 t CO2

 

(0,60 R$)

(263 R$)

 

(0,60 R$)

(3120 R$)



HPPeco/IPPeco| TECNOLOGIA PELTIER AVANÇADA

Nova tecnologia Peltier 
. Altamente eficiente em funcionamento contínuo 
. Duas vezes mais potência para o mesmo consumo de energia 

Novo fluxo de ar 
. Homogeneidade excecional 
   devido ao fluxo de ar modificado

Nova bomba de microdosagem 
. Controlo inteligente da humidade
. Rápido, preciso e reprodutível

. Grande economia nos Custo total de propriedade



HPPeco/IPPeco| NOVO SISTEMA DE HUMIDIFICAÇÃO

Nova instalação de vaporização 
. Permite uma humidificação mais rápida 

Nova bomba de microdosagem 
. Permite uma humidificação 10 vezes mais precisa

HPP110eco* 

Desvio de humidade espacial 

Desvio temporal de humidade

Humidificação a 35 ̊C

* Os valores são baseados em medições de um protótipo. Sujeito a alterações

25 ̊C/60 % hr

25 ̊C/60 % hr

10 % hr em 60 % rh

+- 0,2 % hr

+- 0,7 % hr

     8 min H
um

id
ad

e/
hr

60

30

50

10

20

40

60

61

59



HPPeco/IPPeco| TECNOLOGIA PELTIER AVANÇADA

Nova tecnologia Peltier 
. Altamente eficiente em funcionamento contínuo - Custo total de propriedade
. Duas vezes mais potência para o mesmo consumo de energia 

Nova bomba de microdosagem 
. Controlo inteligente da humidade
. Rápido, preciso e reprodutível

Novo fluxo de ar 
. Homogeneidade excecional 
   devido ao fluxo de ar modificado



HPPeco/IPPeco| NOVO FLUXO DE AR

. Excelente homogeneidade graças 
   ao fluxo de ar modificado no interior 
. Tempos de recuperação mais rápidos após a
   abertura da porta 
. Distribuição ideal de temperatura também 
   com carga máxima



HPPeco/IPPeco| APLICAÇÕES

. Testes de estabilidade a longo prazo

. Testes de embalagem

. Controlos de qualidade

. Armazenamento de humidade
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Pontos de verificação 
climática conforme 
ICH-Q1A (R2) Diretriz

  110 a 1060 

  1400 a 2200 

Temperatura (°C)
Ideal para testes de estabilidade 
conforme ICH Q1A



HPPeco/IPPeco| DADOS TÉCNICOS

Tamanhos dos modelos: 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200 

Faixas de ajuste da temperatura: 0 a +70 °C (110 –1060) | +15 °C a +60 °C (1400/2200)   

Faixas de ajuste da humidade: 10 a 90 % hr (HPP110eco – HPP1060eco) | 10 a 80 % HR (HPP1400eco/HPP2200eco)

110 260 410 750 1060 1400 2200 


