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HPP
Câmara de clima 
constante

 Eficiente.
Homogénea.

Confiável.



H
PP

ec
o 

20
10

 p
 p

df

Memmert GmbH + Co. KG | Aeussere Rittersbacher Strasse 38 | D-91126 Schwabach 
Tel. +49 9122 925-0 | E-mail: sales@memmert.com | www.memmert.com 
facebook.com/memmert.family | instagram.com/memmert.family

Câmara de clima constante HPPeco  

IDEAL PARA TESTES DE ESTABILIDADE DE ACORDO COM A ICH Q1A, TESTES DE PRAZO DE VALIDADE NAS INDÚSTRIAS 
FARMACÊUTICA, ALIMENTAR E COSMÉTICA, BEM COMO TESTES DE QUALIDADE E ARMAZENAMENTO A HÚMIDO
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Pontos de veri-
ficação climática 
conforme a Diret-
riz ICH-Q1A (R2)

  110 a 1060 

  1400 a 2200 

Tamanhos dos modelos: 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200 
Faixa de ajuste de temperatura: 0 a +70 °C (HPP110eco – HPP2200eco)    
Faixa de ajuste de humidade: 10 a 90 % HR (HPP110eco – HPP1060eco) | 10 a 80 % HR (HPP1400eco/HPP2200eco)

Sempre bom clima: sem refrige-
ração, funcionamento silencioso, 

compacta, baixa manutenção. 

Confiável e à prova de falhas, 
mesmo em funcionamento 

contínuo durante muitos anos.

Eficiência energética máxima 
em comparação com câmaras 

climáticias com compressor.

Distribuição absolutamente 
homogénea da temperatura 

e humidade.

Tecnologia Peltier avançada

Como líder tecnológico de aparelhos de laboratório 
Peltier, estamos mais uma vez a estabelecer padrõ-
es: sistemas perfeitamente combinados e excelen-
te eficiência fazem da câmara de clima constante 
Memmert HPPeco o máximo em eficiência energé-
tica e fiabilidade.  

Homogénea, constante e reprodutível  

O controle de alta precisão garante uma distribuição absolutamente homogénea e estável da temperatura e humidade, 
mesmo com parâmetros desafiantes. Graças à nova bomba de microdosagem e ao controle inteligente, o interior da 
HPPeco é humidificado de forma precisa e rápida.

Consumo de energia durante testes de longo prazo de acordo com a Diretriz ICH-Q1A (R2) (12 meses)
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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 unidades comparáveis 
   disponíveis no mercado


