
A maior gama de sensores de temperatura da Europa
n Termopares e sondas PRT industriais e laboratoriais em 

configurações que se adequam a qualquer aplicação, faixas 
de temperatura de -200 °C a 1700 °C

n Versões de design personalizado disponíveis
n Opções de transmissor no cabeçote
n Elementos e termístores Pt100
n Elementos de ligação e acessórios para sondas
n Sondas portáteis

O melhor em conectores de termopar
n Gama completa de conectores de termopar – fichas e 

tomadas de alta qualidade em versão IEC 60584, ANSI, JIS, 
entre outras

n Gama abrangente de elementos de ligação e acessórios, 
incluindo painéis de fixação

Vasta gama de cabos para termopares e sondas PRT
n Cabos de extensão e compensação – uma vasta gama de 

tipos de isolamento e configurações em cores IEC 60584 e 
BS 1843, incluindo de PFA, PTFE, PVC e fibra de vidro

Instrumentos de temperatura e processamento 
líderes de mercado
n Termómetros digitais de precisão
n Termómetros digitais multifunções
n Calibradores
n Comutadores
n Transmissores
n Controladores e indicadores
n Registadores e scanners
n Aparelhos digitais de teste

Fabricantes de equipamento e peças para sensores
n Soldadores e microssoldadores de termopar compactos
n Cabos com isolamento mineral, bainhas, mangas de 

isolamento e encaixes em aço inoxidável
n Cabeçotes e blocos de terminais

Calibradores de bloco seco versáteis
n Calibradores portáteis precisos e estáveis para temperaturas 

entre -10 °C e 1200 °C, para sensores de temperatura 
industriais e científicos

E o nosso indispensável guia sobre temperatura…

www.labfacility.com

Foco nos produtos

Compre  online



LABFACILITY LIMITED
Divisão de exportação e do Sul do Reino Unido: Units 5 & 7, Block K, Southern Cross Industrial Estate, Shripney Road, 
Bognor Regis, West Sussex PO22 9SE UK. 
Vendas de exportação: tel: +44(0)1243 871287 fax: +44(0)1243 871281 email: exportsales@labfacility.com
Divisão de vendas do Sul do Reino Unido: tel: +44(0)1243 871280 fax: +44(0)1243 871281  email: southernsales@labfacility.com 
Divisão do Norte do Reino Unido: Eden Place, Unit 3b Outgang Lane, Dinnington, Sheffield S25 3QT UK.
Divisão de vendas do Norte do Reino Unido: tel: +44(0)1909 569446 fax: +44(0)1909 550632   
email: northernsales@labfacility.com

DISTRIBUIDORES DA LABFACILITY

www.labfacility.com

A Labfacility é a maior fabricante de sensores de temperatura, conectores de termopar e aparelhos de temperatura 
associados do Reino Unido, sendo também uma grande grossista de cabos de termopar. A empresa está no 
mercado desde 1971, possui certificação ISO 9001, emprega mais de 70 pessoas em dois locais no Reino Unido 
- West Sussex e South Yorkshire – e exporta para mais de 85 países. Além dos artigos em catálogo, a Labfacility 
também oferece sensores de temperatura feitos por encomenda.

Qualidade e serviço são os elementos-chave para o crescimento contínuo da Labfacility; temos sempre apoio 
técnico disponível, tanto para sensores como instrumentos, através das nossas equipas de vendas técnicas 
experientes.

As aplicações e indústrias dos nossos 
produtos incluem:
n Autoclaves
n Aeroespacial
n Automóvel e desporto motorizado
n Educação
n Energia
n Produção alimentar
n Câmaras frigoríficas e arcas 

congeladoras
n Tratamento térmico
n Medicina
n Metalurgia
n Meteorologia
n Metrologia
n Em particular, departamentos de 

I&D, calibração de temperatura, 
laboratoriais e de garantia de qualidade

n Plástico e borracha
n Farmacêutica
n Produção de energia

Sensores de temperatura e acessórios para a ciência e a indústria
Labfacility 
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Milhares de produtos disponíveis para compra online e envio imediato 
para todo o mundo

Certificate No. 4746


