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Diante da globalização onde o acesso aos mais específicos produtos se tornou algo fácil, a CQA Química busca 
ter um diferencial no atendimento e prestação de serviços aos seus clientes, desde sua fundação em 1994. 

Para isso optamos por atender as mais variadas solicitações de abastecimento, criando a oportunidade de firmar 
um grande número de acordos com fabricantes nacionais e internacionais. 

Essa postura praticada em conjunto com constantes investimentos tecnológicos em busca de otimização de custos, 
treinamento de profissionais, qualidade no atendimento e adequação logística, garante a CQA condições de aten-
der laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade em diversos segmentos com a seguinte mis-
são: 
 

“Fornecer produtos e serviços para laboratórios com qualidade, transparência, flexibilidade e competitivi-
dade, criando parcerias honestas que transmitam confiança aos seus clientes, fornecedores e colaborado-
res.”  

Av. dos Expedicionários, 1212 

 Jardim Vista Alegre 

CEP 13140-176 - Paulínia - SP - Brasil  
 

vendas@cqaquimica.com.br 
www.cqaquimica.com.br 
 



Os instrumentos analíticos da VELP Scientifica simplificam suas atividades diárias oferecendo alta perfor-
mance, precisão e eficiência. 
 

Fundada em 1983, VELP Scientifica é hoje um grande fabricante em crescimento de instrumentos analíticos. Sediada 
na Itália, todos os produtos são desenhados, desenvolvidos e fabricados com mais de 30 anos de experiência. 
 

Determinação de Nitrogênio / ProteínaDeterminação de Nitrogênio / ProteínaDeterminação de Nitrogênio / ProteínaDeterminação de Nitrogênio / Proteína    

Método DumasMétodo DumasMétodo DumasMétodo Dumas    
 

O método Dumas e usado na determinação quantitativa de 
nitrogênio em substâncias químicas baseadas na primeira 
técnica descrita por Jean Baptiste Dumas, um químico 
francês. Ele introduziu o método de combustão para análi-
se de nitrogênio em 1831, mas o método original não foi 
aceito para análises de rotina por causa de várias dificulda-
des na época (resultados errados, falta da existência de 
gases especiais e catalisadores necessários para as análi-
ses). Desde 1831, o método de combustão original foi mo-
dificado e automatizado para melhorar a técnica. Uma téc-
nica instrumental automatizada foi desenvolvida na qual é 
capaz de medir rapidamente a concentração de proteína 
total em amostras de alimentos. Este método, está come-
çando a competir com o método Kjeldahl como método 
padrão para a determinação de teor de proteína em alimen-
tos como também outros tipos de amostra. 
O NDA 701 pode ser também considerado um desenvolvi-
mento moderno da técnica original graças a tecnologia 
desenvolvida pelo departamento de pesquisa e desenvolvi-
mento da VELP, o mercado agora tem uma solução inova-
dora para a determinação de proteína por combustão de 
alimentos oferecendo resultados interessantes em termos 
de performance. 

 

DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA 

EM UM FLASHEM UM FLASHEM UM FLASHEM UM FLASH    
 

NDA701 é um poderoso Analisador de Proteína, seguindo o 
método Dumas de combustão de amostras, feito para suportar 
até 4 discos de 30 posições cada. Executa análises precisas em 
um flash, é a melhor solução para alta produtividade e oferece 
benefícios únicos, funcionando totalmente sem supervisão. Isto 
significa que o NDA não precisa ser controlado durante seu 
trabalho e está apto a processar amostras 24/7. Também, em 
relação aos aspectos ambientais, isto é uma grande solução: 
mínimo de resíduo é gerado e a duração dos consumíveis é oti-
mizada pelo software. Diminuir o consumo dos consumíveis 
quer dizer economizar dinheiro: o custo por análise será baixís-
simo. NDA701 é inteiramente controlado via PC através  dos 
software DUMASoft. Todos os métodos pré-instalados e nume-
rosas curvas de calibração podem ser armazenadas, aumentando 
a eficiência do instrumento. O software aceita valores de pesa-
gem diretamente da balança analítica. Os dados de gerencia-
mento são claros e detalhados, graças aos relatórios finais e os 
gráficos gerados. As análises podem ser consultadas no banco 
de dados e podem ser salvas em formatos diversos (de acordo 
com LIMS) no PC, exportado como relatório de teste ou im-
presso.. NDA701 oferece um baixíssimo limite de detecção 
(0,003 mg N) e um excelente desvio padrão relativo (RSD % 
<0,5 % com padrão de EDTA). 

NDA 701—230V /50-60 Hz—Código: F30800070 



O método Dumas começa com uma combustão inicial da 
amostra, obtendo compostos elementares como água, 

dióxido de carbono e nitrogênio. NDA remove a água em 
dois pontos separados com dois traps diferentes: O primei-
ro está posicionado após a combustão é e um trap físico 
(DriStep), enquanto o segundo é colocado depois do forno 
de redução e é um trap químico. Entre os dois, a substância 
elementar passa através de um forno de redução, que elimi-
na o oxigênio e converte o óxido de nitrogênio em nitrogê-
nio elementar. O segundo trap de água remove a água re-
manescente (quantidade baixíssima) e o gás atinge o adsor-
bente auto-regenerativo de CO2. Após a remoção de CO2, 
o que continua no gás é somente Nitrogênio, que é detecta-
do por um Detector de condutividade térmica (TCD) Lo-
gas, sem a utilização de um gás de referência. 
NDA701 incorpora a tecnologia TEMS para maior econo-
mia de Tempo, energia, dinheiro(Money) e espaço(Space), 
contribuindo à proteção do meio ambiente. 
 

Economia de Tempo: Produtividade sem igual, resultados 
em somente 3-4 minutos! 
 

Economia de energia: Engenharia perfeita, baixo consumo. 
 

Economia de dinheiro: Baixíssimo custo por análise. 
 

ACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOS    

A00000193 

Kit inicial com 
consumíveis 

40001065 

Auto sampler 
com o disco 1 

40001504 

Software 

 DUMASoft 

40001693 

Cabo de cone-
xão USB, 5 m 

10003926 

Cabo RS232 
para conexão 
balança 

ACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAIS    

A00000194 

Kit consumí-
veis para 1000 
análises 

A00000199 

Disco 2 para 
Autosampler 

A00000200 

Disco 3 para 
Autosampler 

A00000201 

Disco 4 para 
Autosampler 

A00000148 

Chromosorb 
10g 

A00000154 

Quartzwool 50g 

A00000240 

Vcopper, 470 g 

A00000198 

Insert para cin-
zas em cerâmi-
ca 

A00000161 

Insert para cin-
zas em quartzo 

A00000217 

Aparato para 
fechar Lâmina 
de estanho 

A00000153 

Lâmina de esta-
nho 36x36 , 150 
pcs 

A00000157 

Óxido de cobre 
50 g 

A00000159 

Catalisador 
VHT, 50g 

A00000160 

Catalisador 
VLT, 25g 



DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA / NITROGÊNIODETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA / NITROGÊNIODETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA / NITROGÊNIODETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA / NITROGÊNIO    

MÉTODO KJELDAHLMÉTODO KJELDAHLMÉTODO KJELDAHLMÉTODO KJELDAHL    

Johan Kjeldahl era um químico Dinamarquês que enquanto estudava as mudanças de conteúdo de proteína durante a transfor-
mação da cevada no processo de malte, desenvolveu o método para determinação de nitrogênio, no qual então ficou com seu 
nome. Por causa de seu alto grau de precisão, reprodutibilidade e versatilidade, o método Kjeldahl é usado hoje para determi-
nar o teor de nitrogênio e proteína de acordo com os métodos oficiais (AOAC, EPA, DIN, ISO). O método Kjeldahl é o méto-
do oficial para a determinação de nitrogênio e proteína em: 
 

 - Alimentos (matéria-prima e produtos acabados) 
 - Rações; 
 - Solo, fertilizantes, etc 

 - Esgoto, lodo, efluentes, etc. 
 - Lufrificantes, óleos combustíveis, etc. 
 

1)DIGESTÃO 

 

A Amostra é aquecida à alta 
temperatura após serem homo-
genizadas com ácido sulfúrico e 
outros reagentes. Uma solução 
de sulfato de amônio é obtida 
desta reação. 
 

DIGESTÃO 

 

DIGESTORES DK / DKL 

 

JP—BOMBA JATO D’ÁGUA 

 

SMS—SCRUBER—TRAP 

2) DESTILAÇÃO 

 

O ácido sulfúrico usado para 
digestão é neutralizado pela so-
lução de hidróxido de sódio. 
Pelo excesso de base o balanço é  
alcançado e os íons de amônia se 
transformam em amônia livre 
(NH3). A Amônia livre é isolada 
durante a destilação e transferida 
à uma solução receptora. 
 

DESTILAÇÃO (com geração de 
vapor) 
 

3) TITULAÇÃO 

 

A Amônia produzida pode ser 
determinada quantitativamente 
por titulação ácido-base 
(colorimétrica, potenciométri-
ca, etc.) ou outros métodos.  
Então é possível calcular a 
quantidade de nitrogênio (% 
proteínas) 
 

TITULAÇÃO 

UDK 149—oferece conexão à 
maioria dos tituladores automá-
ticos no mercado. 
 

SÉRIE DK / DKL DE DIGESTORESSÉRIE DK / DKL DE DIGESTORESSÉRIE DK / DKL DE DIGESTORESSÉRIE DK / DKL DE DIGESTORES    
Os digestores VELP são perfeitos para uma variedade de aplica-
ções em análises de alimentos, rações, bebidas (nitrogênio, pro-
teína, Nitrogênio Kjeldahl total), amostras ambientais (DQO, 
Nitrogênio total) químicas e farmacêuticas. 
 

Escolha a melhor solução de acordo com suas necessidades entre 
DK e DKL. 



DIGESTORES SÉRIE DKDIGESTORES SÉRIE DKDIGESTORES SÉRIE DKDIGESTORES SÉRIE DK    
 Os digestores da série DK têm a seguinte estrutura: Blo-
co de aquecimento em alumínio que precisa ser combina-
do com um sistema de suporte, rack para os tubos com 
amostras (com escudos de aquecimento), tampas de suc-
ção e tubos. 
O Bloco de aquecimento oferece excelente homogeneida-
de, precisão e exatidão. Sua temperatura é controlada por 
um microprocessador dedicado. O display gráfico mostra 
até 20 programas com 4 rampas de temperaturas para 
cada programa, completamente programável. As unida-
des de digestão DK têm um tamanho compacto, justa-
mente para atender as necessidades da maioria dos labo-
ratórios em termos de espaço. 

DK 6 

DK 6/48 

DK 8 
DK 20/26 

DK 20 

DK 42/26 

EQUIPAMENTO 

 

DK 6 

DK 6 

DK 6/48 

DK 6/48 

DK 8 

DK 8 

DK 20 

DK 20/26 

DK20/26 

DK 42/26 

 

VOLTAGEM 

 

230V/50-60 Hz 

115V/50-60 Hz 

230V/50-60 Hz 

115V/50-60 Hz 

230V/50-60 Hz 

115V/50-60 Hz 

230V/50-60 Hz 

230V/50-60 Hz 

115V/50-60 Hz 

230V/50-60 Hz 

 

CÓDIGO 

 

F30100182 

F30110182 

F30100188 

F30110188 

F30100020 

F30110020 

F30100350 

F30100185 

F30110185 

F30100360 

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOSACESSÓRIOS NECESSÁRIOSACESSÓRIOS NECESSÁRIOSACESSÓRIOS NECESSÁRIOS    
Os Acessórios abaixo são necessários para uso com os blocos de aquecimento da série DK. No mínimo deve escolher o 
sistema de suporte, o rack, as tampas de sucção e os tubos para seus respectivos modelos de digestores. 

A00001206 

Sistema de suporte 
para DK6, DK6/48 
e DK20/26 

A00000064 

Sistema de suporte 
para DK8 

A00000190 

Sistema de suporte 
para DK20,  
DK 42/26 

A00001111 

Rack para DK6 
com escudo de 
aquecimento 

A00000063 

Rack para DK8 
com escudo de 
aquecimento 

A00001113 

Rack para DK6/48 
com escudo de 
aquecimento 

A00000168 

Rack para DK20 

A00001110 

Rack para DK20/26 
com escudo de 
aquecimento 

A00000180 

Rack para DK42/26 

A00001096 

Tampa de sucção 
para DK6 

A00000065 

Tampa de sucção 
para DK8 

A00001101 

Tampa de sucção 
para DK6/48 



ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS ----    continuaçãocontinuaçãocontinuaçãocontinuação    

A00000169 

Tampa de sucção 
para DK20 com anti 
gota 

A00000179 

Tampa de sucção 
para DK42/26 com 
anti-gota 

A00109626 

Tampa de sucção 
para DK20/26 

A00000144 

Tubos para DK6, 
DK8, DK20, 

Ø42x300mm  

250mL 3 peças/pct 

A00000146 

Tubo para DK20/26 
e DK 42/26 

Ø26x300mm 

100mL 6 peças/pct 

A00001088 

Tubo para DK6/48 

Ø48x260mm 

300mL  

ACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAIS    

A00000243 

Tampa de vidro 
para DK6,8,20 

A00000067 

Estante em aço inox 
para DK8 

A00000182 

Estante em aço inox 
para DK20, 
DK42/26 

A00000237 

Rack para DK 20 
para análise de 
DQO 

A00001200 

Bandeja gotejamen-
to para DK6 e 
DK6/48 

A00001097 

Estante em aço inox 
para rack DK6, 
DK6/48 e DK20/26 

A00001049 

Rack para DQO 
DK6 

A00001041 

Cone para refrigera-
ção aerada para 
DK6 e DK 20 DQO 

A00001045 

Sino anti-splash 
para DK6 e DK20 
DQO 

A00000237 

Rack para DK 20 
para análise de 
DQO 

A00001009 

Impressora 

A00000145 

Tubo Ø42x200mm, 

200 mL junta 
NS29/32 (3pcs/pct) 
DK6 e DK20 

DIGESTORES série  DKLDIGESTORES série  DKLDIGESTORES série  DKLDIGESTORES série  DKL    

DIGESTÃO AUTOMÁTICADIGESTÃO AUTOMÁTICADIGESTÃO AUTOMÁTICADIGESTÃO AUTOMÁTICA    
Os digestores automáticos da série DKL oferecem 
excelente homogeneidade de temperatura, precisão e 
exatidão. Com um sistema de elevação automática, o 
bloco digestor da série DKL é fornecido completo 
incluindo os tubos, rack, tampas de sucção e bandeja 
de gotejamento. 
É um sistema de alta tecnologia mas é simples de 
usar, um microprocessador controla a temperatura do 
bloco enquanto um sistema de auto-calibração asse-
gura excelente repetibilidade das análises. 
Uma interface prática com display gráfico em LCD 
permite acessar todas as informações incluindo uma 
biblioteca muti-línguas e os 54 programas nos quais, 
24 podem ser programados pelo usuário. São extre-
mamente compactos e estreitos para otimização do 
espaço na bancada. As informações podem ser im-
pressas ou transferidas à um PC. 

DKL8 230V/50-60Hz   S30100200 

DKL8 115V/50-60Hz   S30110200 

DKL12 - 230V/50-60Hz  S30100190 

DKL12 - 115V/50-60Hz  S30110190 

DKL20 - 230V/50-60Hz  S30100210 DKL42/26 - 230V/50-60Hz  S30100190 



ACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOS    

Elevador 

DKL8: A00000170 

DKL12:A00000176 

DKL20 e 
DKL42/26: 

Tampa de suc-
ção e bandeja 
gotejamento 

DKL8: A00000175 

DKL12:A00000174 

DKL20:A00000169 
DKL42/26: 
A00000179 

Rack 

DKL8: A00000173 

DKL12:A00000172 

DKL20:A00000168 
DKL42/26: 
A00000180 

Tubos 
Ø42x300mm, 
250mL 

DKL8, 12 e 20 

A00000144 
(3peças/pct) 

Tubos 
Ø26x300mm, 
100mL 

DKL42/26: 
A00000146 
(6peças/pct) 

EXEMPLO DE UM SISTEMA DE DIGESTÃO COMPLETOEXEMPLO DE UM SISTEMA DE DIGESTÃO COMPLETOEXEMPLO DE UM SISTEMA DE DIGESTÃO COMPLETOEXEMPLO DE UM SISTEMA DE DIGESTÃO COMPLETO    

DIGESTOR DKL12 230V –código 
F30100190 

Este digestor já vem completo com o 
elevador automático, sistema de tampa 
de sucção para os fumos gerados e ban-
deja para fechamento, rack e os tubos de 
42mm de diâmetro e 300 mm de altura, 
250 mL. 

SMS Scrubber - Código F307C0199 

 

Os fumos gerados pelo digestor são cor-
rosivos e tóxicos. O SMS neutraliza os 
fumos, passando por um sistema de trap 
condensador que em um segundo estágio 
borbulha em uma solução neutralizado-
ra. No último estágio, o filtro de carvão 
ativado retém os fumos orgânicos res-
tantes. Este equipamento deve ser co-
nectado diretamente ao sistema de tampa 
de sucção do digestor. 

BOMBA VÁCUO JATO D’AGUA 

Código FC30620198 - 230V / 60Hz 

 

Para que o sistema de Scrubber dê certo, 
é necessário gerar um vácuo suave para 
garantir que os fumos passarão por todo 
o sistema de neutralização. Esta bomba 
substitui o sistema convencional de ge-
ração de vácuo em torneira de água. 
Mesmo se houver saturação do sistema 
scruber, os fumos acabam pode se dis-
solverem na água de recirculação desta 
bomba. Fabricada em plástico ABS de 
alta resistência química. Quando se utili-
za um digestor DK ou DKL 42/26 é ne-
cessário o uso de duas bombas. 
 

 

ConsumíveisConsumíveisConsumíveisConsumíveis    
 
A VELP também fabrica alguns consumíveis para uso com 

o s digestores como comprimidos catalisadores, anti-

espumante e barquinhos de pesagem. Consulte as especifi-

cações em www.velp.com 



UNIDADES DE DESTILAÇÃO KJELDAHL UNIDADES DE DESTILAÇÃO KJELDAHL UNIDADES DE DESTILAÇÃO KJELDAHL UNIDADES DE DESTILAÇÃO KJELDAHL ----    SÉRIE UDKSÉRIE UDKSÉRIE UDKSÉRIE UDK    
As unidades de destilação são 

utilizadas para a execução das análi-
ses de nitrogênio e determinação de 
proteína de acordo com o método 
kjeldahl após as amostras serem sub-
metidas à uma digestão. A VELP 
apresenta cinco unidades para esta 
finalidade, e que diferencia uma da 
outra é seu nível de automação.  

Um resumo do processo de destilação após a digestão no método KjeldahlUm resumo do processo de destilação após a digestão no método KjeldahlUm resumo do processo de destilação após a digestão no método KjeldahlUm resumo do processo de destilação após a digestão no método Kjeldahl 

 - Adicionar água destilada à amostra digerida - Isso dilui a amostra. 

 - Adicionar solução de hidróxido concentrada - Isso libera a amônia da amostra (converte NH4+ em NH3 gasoso) 

 - Iniciar a destilação por vapor que arrasta o NH3 liberado da reação. 

 - O condensado é capturado no final do processo em uma solução de ácido bórico, retendo todo o nitrogênio. 

 - Titular a solução e determinar a quantidade de Nitrogênio e/ou proteína. 

UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 129UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 129UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 129UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 129    
Funciona automaticamente após regulagem da adição 
de hidróxido de sódio e tempo de destilação no dis-
play de LCD. A bomba de alta precisão garante dosa-
gens corretas de reagentes e a água de resfriamento 
pára automaticamente durante as pausas entre as des-
tilações, reduzindo seu consumo. É o destilador mais 
simples da linha, com o menor nível de automação, 
mas não deixa à desejar em alta tecnologia envolvida 
em sua montagem, e incorpora o mesmo nível de tec-
nologia do equipamento top de linha. O gerador de 
vapor patenteado da VELP garante alta performance e 
segurança (não há pressão interna) e é livre de manu-
tenção. Outro componente único nos destiladores 
VELP é o condensador de titânio que reduz drastica-
mente o consumo de água de resfriamento, asseguran-
do uma baixa temperatura do destilado. 
Destilação em 5 minutos com 100 mL de destilado. 

UDK 129      230V/50-60 Hz       F30200120 

UDK 129      115V/50-60 Hz       F30210120 

ACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOS    

A00001080 

Tubo 
Ø42x300mm 

 

10001106 

Erlen 250 mL 

10000247 

Pinça para tu-
bos 

ACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAIS    

A00000206 

Espaçador para 
tubos de 
Ø48x260mm, e 
balões Kjeldahl 
de 500 mL 

A00000043 

Conector para 
tubos Ø48mm, 
Ø20mm e ba-
lões kjeldahl de 
500 mL 

A00000265 

Tanque 10 L 
para NaOH 
com tampa 

A00000266 

Tanque 20 L 
para H2O com 
tampa 

Em todas as unidades UDK, você irá encontrar alta tecnologia: 
 

 - Alavanca para inserir o tubo com segurança; 
 - Porta de proteção com sensor de presença para o tubo, prevenindo vazamentos, com-
pletamente fechado; 
 - Porta de serviço + desligamento automático quando é necessário fazer manutenções; 
 - Detector de fluxo de água de resfriamento detecta baixo fluxo e emite um sinal de aler-
ta; 
 - Pode ser usado com diversos tipos de tubos (100, 250, 300, 400 mL e 1 L) e balão 
kjeldahl(500 mL); 



UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 139UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 139UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 139UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 139    

O UDK 139 é a unidade semi-automática da VELP, 
regulando o tempo de destilação, adição de água e hi-
dróxido, quantidade de vapor entre 10% à 100 %, usan-
do uma tela colorida de 3,5” touch-screen. As bombas 
de alta precisão asseguram valores constantes de dosa-
gens de reagentes. 10 métodos programáveis disponí-
veis em 6 línguas diferentes.O gerador de vapor paten-
teado da VELP garante alta performance e segurança 
(não há pressão interna) e é livre de manutenção. Outro 
componente único nos destiladores VELP é o conden-
sador de titânio que reduz drasticamente o consumo de 
água de resfriamento, assegurando uma baixa tempera-
tura do destilado. 
Destilação em 4 minutos com 100 mL de destilado. 

ACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOS    

UDK 139      230V/50-60 Hz       F30200130 

 

A00001080 

Tubo 
Ø42x300mm 

 

10001106 

Erlen 250 mL 

10000247 

Pinça para tu-
bos 

10004936 

Caneta para 
touch-screen 

40001798 

Filme protetor 
para touch-

screen 

ACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAIS    

A00000206 

Espaçador para 
tubos de 
Ø48x260mm, e 
balões Kjeldahl 
de 500 mL 

A00000043 

Conector para 
tubos Ø48mm, 
Ø20mm e ba-
lões kjeldahl de 
500 mL 

A00000265 

Tanque 10 L 
para NaOH 
com tampa 

A00000266 

Tanque 20 L 
para H2O com 
tampa 

A00000267 

Tanque 20 L 
para Resíduos 
com tampa 

A00000215 

Mouse à prova 
d’água 

A00001009 

Impressora 
(cabo incluso) 

A00000195 

Adaptador 
RS232-USB 
para impressora 



UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 149UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 149UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 149UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 149    
O UDK 149 é a unidade automática da VELP, regulando o 
tempo de destilação, adição de água, ácido bórico, hidróxido, 
quantidade de vapor entre 10% à 100 %, usando uma tela 
colorida de 3,5” touch-screen. UDK149 pode ser conectado à 
um titulador automático e é compatível com as principais 
marcas de tituladores do mercado. As bombas de alta precisão 
asseguram valores constantes de dosagens de reagentes. 20 
métodos programáveis disponíveis em 6 línguas diferentes e 
também oferece um poderoso sistema de arquivos, pois os 
resultados podem ser carregados diretamente à um pen-drive 
conectado ao equipamento. O formato em .xls permite flexi-
bilidade no momento de gerar os relatórios finais. O gerador 
de vapor patenteado da VELP garante alta performance e se-
gurança (não há pressão interna) e é livre de manutenção. 
Outro componente único nos destiladores VELP é o conden-
sador de titânio que reduz drasticamente o consumo de água 
de resfriamento, assegurando uma baixa temperatura do desti-
lado. 
Destilação em 3 minutos com 100 mL de destilado. 
 

Titulador Não Incluso 

ACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOS    

A00001080 

Tubo 
Ø42x300mm 

 

10001106 

Erlen 250 mL 

10000247 

Pinça para tu-
bos 

10004936 

Caneta para 
touch-screen 

40001798 

Filme protetor 
para touch-

screen 

UDK 149      230V/50-60 Hz       F30200140 

 

ACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAIS    

A00000206 

Espaçador para 
tubos de 
Ø48x260mm, e 
balões Kjeldahl 
de 500 mL 

A00000043 

Conector para 
tubos Ø48mm, 
Ø20mm e ba-
lões kjeldahl de 
500 mL 

A00000265 

Tanque 10 L 
para NaOH 
com tampa 

A00000266 

Tanque 20 L 
para H2O com 
tampa 

A00000267 

Tanque 20 L 
para Resíduos 
com tampa 

A00000215 

Mouse à prova 
d’água 

A00001009 

Impressora 
(cabo incluso) 

A00000195 

Adaptador 
RS232-USB 
para impressora 

R30800194 

Titulador Titro-
line Easy K 

A00000208 

Kit conexão 
com titulador 
Mettler DL50, 
DL53, DL55, 
DL58 (TTL) 

A00000264 

Tanque 5 L 
para solução 
H3BO3 com 
tampa 

A00000214 

Kit conexão 
com titulador 
Mettler T50, 
T70, T90, G20 
(RS232) 



UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 159UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 159UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 159UNIDADE DE DESTILAÇÃO UDK 159    

 A opção completa, que já vem com titulador colori-
métrico. 
 - Com titulador colormétrico integrado; 
 - Controla a adição de água, ácido bórico, hidróxido de 
sódio e quantidade de vapor; 
 - Biblioteca com 55 programas (31 pré-definidos + 24 
programáveis); 
 - Permite utilizar Pen-drive ou PC para aquisição de da-
dos de acordo com as boas práticas de laboratório. 
 - Arquivos para exportação em .xls, .txt, .csv (de acordo 
com LIMS) 
 - tela colorida de 6” touch-screen 

 - Permite ser conectado em uma rede Intranet; 
 

Destilação + titulação em apenas 4 minutos!!! 
 

 

UDK 159        230V/50-60 Hz        F30200150 

ACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOS    

A00001080 

Tubo 
Ø42x300mm 

 

10001106 

Erlen 250 mL 

10000247 

Pinça para tu-
bos 

10004936 

Caneta para 
touch-screen 

40001798 

Filme protetor 
para touch-

screen 

A00000206 

Espaçador para 
tubos de 
Ø48x260mm, e 
balões Kjeldahl 
de 500 mL 

A00000043 

Conector para 
tubos Ø48mm, 
Ø20mm e ba-
lões kjeldahl de 
500 mL 

A00000265 

Tanque 10 L 
para NaOH 
com tampa 

A00000266 

Tanque 20 L 
para H2O com 
tampa 

A00000267 

Tanque 20 L 
para Resíduos 
com tampa 

A00000215 

Mouse à prova 
d’água 

A00001009 

Impressora 
(cabo incluso) 

A00000195 

Adaptador 
RS232-USB 
para impressora 

A00000264 

Tanque 5 L 
para solução 
H3BO3 com 
tampa 

ACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAIS    

A00000005 

Cabo conexão 
RS232 para 
balança 



INVESTIGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE INVESTIGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE INVESTIGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE INVESTIGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE ----    OXITESTOXITESTOXITESTOXITEST    

⇒ Antecipa a estabilidade oxidativa durante os es-
tudos de prazo de validade; Testa o produto à 
intervalos de tempo definidos criando uma curva 
experimental; 

⇒ Avaliação de condições de estocagem; 

⇒ Avaliação da melhor maneira de acondicionar o 
produto, bem como ajudar a determinar qual é a 
melhor embalagem para seu produto; 

⇒ Ajudar na preparação da melhor fórmula  de seu 
alimento comparando diversas preparações em 
relação à estabilidade oxidativa; 

⇒ Avaliação da estabilidade em óleos de fontes 
vegetais diversas; 

⇒ Avaliação da efetividade de funcionamento de 
conservantes e antioxidantes; 

⇒ Avaliar a estabilidade de matérias-primas e pro-
dutos acabados de alimentos e rações 

 

OXITEST          230V/50-60 Hz         F30900248 

OXISoft™ - O Software do Oxitest  
 
 - Permite o gerenciamento de até 4 equipamentos de uma só vez; 
 - Acompanhamento da curva de oxidação e cálculo do IP 

 - Arquivo e gerenciamento de relatórios 

 - Estimativa de prazo de validade 

 

ACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOS    

10002948 

OXISoft 
Software 

10003134 

Cabo USB 

10001985 

6 bandejas para 
amostras 

10001984 

4 espaçadores 
A00000236 

Graxa para se-
lar câmaras 

O equipamento testa a amostra diretamente, colocando-a nas câmaras de titâ-
nio. Não há a necessidade de separação de gordura antes do teste. 
As duas câmaras de titânio oferecem a possibilidade de fazer o mesmo teste em 
duplicata ou testes diferentes ao mesmo tempo. 



EXTRATOR DE GORDURA EXTRATOR DE GORDURA EXTRATOR DE GORDURA EXTRATOR DE GORDURA ----    SER 148SER 148SER 148SER 148    

O extrator de solvente é utilizado na determinação de gor-
dura e ácidos graxos em diversos tipos de amostra. Geral-
mente utilizado em análise de gordura em alimentos, tam-
bém pode ser utilizado em outros tipos de métodos para 
determinar tensoativos, plastificantes e pesticidas. 
 

Método Randal - O extrator de solventes SER 148 utiliza o 
método Randall que é a melhoria do método de Soxhlet. 
Na verdade, a rápida solubilização é feita com solvente 
quente e permite uma redução considerável no tempo de 
extração. 
A extração é feita através da imersão da amostra em sol-
vente em ebulição, seguida por uma lavagem com solvente 
frio. 
Pode ser usado com diversos tipos de solventes. 
 

 5 vezes mais rápido do que o método Soxlet tradicional 
 

 - Baixo consumo de solvente (recuperação de solvente 
de até 75 %) 
 - Baixo custo por análise; 
 - Oferece proteção IP55; SER 148/3 (3 posições)      230V/ 50-60 Hz            F30300240 

SER 148/3 (3 posições)      115V/ 50-60 Hz            F30310240 

SER 148/6 (6 posições)       230V/ 50-60 Hz           F30300242 

SER 148/6 (6 posições)       115V/ 50-60 Hz           F30310242 

ACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOS    

Copos de extra-
ção 

SER148/3: 
A00001141 

SER148/6: 
A00000142 

Cartuchos de 
extração 33x80 
mm 

CM0111148 
(25 pcs/cx) 

Suporte cartu-
cho de extração 

A00001142 

Tubo de entra-
da de água 

10000280 

Escudo de pro-
teção Aqueci-
mento 

SER148/3: 
40000210 

SER148/6: 
40000220 

Selo Butil 
10000009 

Selo Viton 

10000008 

ACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAIS    

A00001009 

Impressora 

A00000011 

Cabo serial 
A00001146 

Copo suporte 
para pesagem 
dos cartuchos 

A00000061 

Selo de Vaflon 

A00000142 

Copos de extra-
ção 6 pcs/cx 

A00001145 

Suporte para 
manipulação 
dos copos de 
extração 
(somente p/ 
SER148/6 

A00001149 

Suporte para 
Cartuchos de 
extração 



UNIDADE DE HIDRÓLISE UNIDADE DE HIDRÓLISE UNIDADE DE HIDRÓLISE UNIDADE DE HIDRÓLISE ----    HU 6HU 6HU 6HU 6    
Ótima opção para hidrólise ácida/básica de alimentos 
preliminar à extração na análise de gordura total. 
 

Na grande maioria dos alimentos as gorduras estão ligadas 
quimicamente à outros componentes. Para a determinação 
de gordura total destas amostras, é indispensável realizar a 
hidrólise preliminar usando ácido clorídrico seguida de 
lavagem e filtração, isso faz com que as moléculas de gor-
dura fiquem livres para o início da extração. 
Na unidade de hidrólise HU6 são utilizados cadinhos com 
vidro sinterizado, que após a hidrólise, podem ser coloca-
dos diretamente nos extratores de gordura da série SER 
148. 
O kit vidraria A00000085 (que deve ser cotado separada-
mente) também vêm com uma bomba de vácuo acoplada 
para facilitar a filtração e a lavagem da amostra. 
 

HU6                 230V/ 50-60 Hz              F30300110 

HU6                 115V/ 50-60 Hz              F30310110 

 

ACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOS    

1002412 

ED PM tube 

Diam.6,4 x 11,2 
mm 

A00000097 

Celite 1 Kg 

A00000089 

Areia de vidro 

2 Kg 

ACESSÓRIO NECESSÁRIOACESSÓRIO NECESSÁRIOACESSÓRIO NECESSÁRIOACESSÓRIO NECESSÁRIO    

A00000085 

Kit vidraria para 3 posições,  que contém 3 
cadinhos, e tubos de 42x300mm, 250 mL, 3 
tampas, 1 manifold, 1 bomba de vácuo, 6 
anéis de vedação 

ACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAIS    

A00000086 

Cadinhos de 
vidro porosida-
de P1 - 6 peças/
cx 

A00000087 

Cadinhos de 
vidro porosida-
de P3 - 6 peças/
cx 

A00000088 

Frasco de vidro 
para resíduos 

A00000144 

Tubo de ensaio 
42x300 mm, 
250 mL - 3pçs/
cx 

A00000089 

Areia de vidro 

2 Kg 

A00000097 

Celite 1 Kg 



EXTRATOR DE FIBRA EXTRATOR DE FIBRA EXTRATOR DE FIBRA EXTRATOR DE FIBRA ----    FIWEFIWEFIWEFIWE    

FIWE é indicado para a extração de fibra bruta, mais conhecida 
como resíduo indigerível. 
 

 

⇒ Alta performance 

⇒ Análises Rápidas - em até 2 horas (nos métodos manuais 
podem durar até 6 horas); 

⇒ Resultados confiáveis; 
⇒ Alta reprodutibilidade; 
⇒ Bomba de pressão de retorno - previne entupimento dos 

cadinhos; 
⇒ Extração de fibra bruta segundo método Weende; 
⇒ Os mesmos cadinhos são usados para a pesagem, lava-

gem e secagem—sem perdas; 
⇒ Use o COEX em conjunto com o FIWE para desengor-

durar a amostra a frio antes da extração. 
 

FIWE 3         230V / 60 Hz         F30530201 

FIWE 3         115V / 60 Hz         F30540201 

FIWE 6         230V / 60 Hz         F30530200 

FIWE 6         115V / 60 Hz         F30540200 

ACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOSACESSÓRIOS INCLUSOS    

Escudo de 
aquecimento 

FIWE3: 
40000167 

FIWE6 

40000161 

Tubo de PVC 

10001086 

Cadinhos de 
vidro P2 

FIWE 3; 
A00001140 

FIWE 6: 
A00000140 

RC 2—chapa 
aquecedora de 
duas posições 

F20700172 

Frasco para 
adição de rea-
gente 

10001112 

Pinça para cadi-
nhos 

10000247 

Tubo de entrada 
de água de res-
friamento 

10000280 

Suporte para 
cadinhos 

FIWE 3 

40000156 

FIWE 6 

40000160 

ACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAIS    

A00001135 

Spray de água 
para lavagem 

A00000140 

Cadinhos de 
vidro P2 6 pçs/
cx 

A00000099 

Selo de Vaflon 



EXTRATOR A FRIO COEXEXTRATOR A FRIO COEXEXTRATOR A FRIO COEXEXTRATOR A FRIO COEX    
 

⇒ Para ser utilizado em conjunto com o extrator de fibras 
FIWE; 

⇒ Reduz a gordura abaixo de 1 %, melhorando a precisão 
analítica 

⇒ Sem perdas - usa o mesmo cadinho que o FIWE 

⇒ Extração de fibra imediata após a extração de gordura à 
frio; 

⇒ Pode processar amostras individualmente ou em conjun-
to; 

⇒ Bomba de pressão de retorno mantém os cadinhos livres 
de entupimento; 

 

O COEX utiliza o método de extração de gordura à frio, no 
qual o solvente age diretamente na amostra. A bomba de alta 
eficiência aspira e remove o conteúdo de gordura, coletando 
em um frasco de descarte dedicado. 
 

COEX                     230V / 60Hz                  F30530204 

COEX                     115V / 60 Hz                 F30540204 

 

A00000140 

Cadinho de 
vidro 6 pçs/pct 
INCLUSO 

DETERMINAÇÃO DE FIBRA ALIMENTAR OU DIETÉTICADETERMINAÇÃO DE FIBRA ALIMENTAR OU DIETÉTICADETERMINAÇÃO DE FIBRA ALIMENTAR OU DIETÉTICADETERMINAÇÃO DE FIBRA ALIMENTAR OU DIETÉTICA    

DIGESTOR ENZIMÁTICO DIGESTOR ENZIMÁTICO DIGESTOR ENZIMÁTICO DIGESTOR ENZIMÁTICO ----    GDEGDEGDEGDE    
 

Ótima homogeneidade; 
Temperatura constante sem sobre aquecimento das 
amostras; 
Excelente precisão de +/- 0,2 °C 

Temporizador digital integrado; 
Agitador magnético com 6 posições; 
Banho de imersão - cabeçote e banho-maria; 
Gabinete transparente em policarbonato para melhor 
visibilidade; 
 

GDE                  230V / 50-60Hz              F30400209 

GDE                  115V / 50-60Hz              F30410209 



UNIDADE DE FILTRAÇÃO UNIDADE DE FILTRAÇÃO UNIDADE DE FILTRAÇÃO UNIDADE DE FILTRAÇÃO ----    CSF06CSF06CSF06CSF06    
 

⇒ Utilizado na filtração final e lavagem da fase definida no mé-
todo de determinação de fibra alimentar; 

⇒ Pode-se filtrar individualmente ou em conjunto; 

⇒ Baixo tempo de filtração - menos de 20 minutos meso com as 
6 posições; 

⇒ Bomba integrada acelera o processo de filtração; 
 

 

CSF6                 230V / 60 Hz                 F30430210 

CSF6                 115V / 60 Hz                 F30440210 

 

 

LINHA AGITAÇÃO VELPLINHA AGITAÇÃO VELPLINHA AGITAÇÃO VELPLINHA AGITAÇÃO VELP    

AGITADOR MAGNÉTICO ULTRAFLAT AGITADOR MAGNÉTICO ULTRAFLAT AGITADOR MAGNÉTICO ULTRAFLAT AGITADOR MAGNÉTICO ULTRAFLAT ----    ESPESPESPESP    
 

⇒ Sem movimento mecânico interno; 

⇒ Livre de manutenção; 

⇒ Painel elevado protegido contra vazamentos com canal de 
escoamento; 

⇒ Gabinete em tecnopolímero garantindo ótima resistência quí-
mica; 

⇒ Equipamento de longa duração; 

⇒ Aceita frascos de até 5 litros; 

⇒ Superfície clara para melhor visibilidade e mudanças de cor; 

⇒ Ideal para titulação; 

⇒ Leve e ergonômico; 

⇒ Velocidade regulável até 1100 RPM; 
 

ESP          100-240V / 50-60 Hz          F206A0179 

 

AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM 
CHAPA EM ALUMÍNIO CHAPA EM ALUMÍNIO CHAPA EM ALUMÍNIO CHAPA EM ALUMÍNIO ----        AREAREAREARE    
 

⇒ Aquecimento Uniforme na chapa de aquecimento em alumínio 
revestida com uma película protetora; 

⇒ Excelente resistência química; 

⇒ Temperatura máxima de 370 °C 

⇒ Aceita recipientes de até 15 litros; 

⇒ Regulagem de velocidade eletrônica até 1200 RPM; 
 

 

ARE                   230V / 50-60 Hz              F20530162 

 

 



AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM 
CHAPA EM ALUMÍNIO REVESTIMENTO CERÂMICO CHAPA EM ALUMÍNIO REVESTIMENTO CERÂMICO CHAPA EM ALUMÍNIO REVESTIMENTO CERÂMICO CHAPA EM ALUMÍNIO REVESTIMENTO CERÂMICO ----    
AREXAREXAREXAREX    
 

⇒ Aquecimento Uniforme na chapa de aquecimento em alumínio 
revestida com cerâmica; 

⇒ Excelente resistência aos agentes químicos, arranhões e abrasi-
vos; 

⇒ Temperatura máxima de 370 °C 

⇒ Aceita recipientes de até 20 litros; 

⇒ Regulagem de velocidade eletrônica até 1500 RPM; 

⇒ Sistema SpeedServo, que mantém a velocidade mesmo em 
mudanças de viscosidade. 

⇒ Display digital para temperatura e velocidade; 

⇒ Disponível em duas versões: AREX Digital que acompanha 
sensor PT100 externo e o AREX Digital PRO que acompanha 
o controlador de temperatura externo (veja abaixo) 

AREX DIGITAL PRO   230V/50-60 Hz    SA20500411 

Sensor de temperatura PT100 externo incluso 

AREX DIGITAL PRO   230V/50-60 Hz    SB20500410 

Controlador de Temperatura VTF lógica fuzzy e haste de 
suporte inclusos. 

AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 
COM CHAPA DE AQUECIMENTO EM CERÂMICACOM CHAPA DE AQUECIMENTO EM CERÂMICACOM CHAPA DE AQUECIMENTO EM CERÂMICACOM CHAPA DE AQUECIMENTO EM CERÂMICA————    
ARECARECARECAREC 

⇒ Chapa em cerâmica e gabinete em tecnolpolímero, alta 
resistência aos agentes químicos, arranhões e abrasivos; 

⇒ Temperatura máxima de 550°C; 

⇒ Aceita recipientes de até 15 litros; 

⇒ Regulagem eletrônica de velocidade até 1500 RPM; 

⇒ Sistema SpeedServo que mantém a velocidade mesmo em 
mudanças de viscosidade; 

⇒ Display digital para ajuste da temperatura; 

⇒ Recipientes metálicos podem ser usados na chapa cerâmi-
ca; 

⇒ Aviso de chapa quente durante ate que se resfrie abaixo de 
50°C; 

⇒ Canal de escoamento em caso de vazamento; 
 

AREC          230V / 50-60 Hz          F20500011 

 



AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 
COM CHAPA DE AQUECIMENTO EM CERÂMICACOM CHAPA DE AQUECIMENTO EM CERÂMICACOM CHAPA DE AQUECIMENTO EM CERÂMICACOM CHAPA DE AQUECIMENTO EM CERÂMICA————    
AREC.XAREC.XAREC.XAREC.X    
 

⇒ Chapa em cerâmica e gabinete em tecnolpolímero, alta 
resistência aos agentes químicos, arranhões e abrasivos; 

⇒ Temperatura máxima de 550°C; 

⇒ Aceita recipientes de até 15 litros; 

⇒ Regulagem eletrônica de velocidade até 1500 RPM; 

⇒ Sistema SpeedServo que mantém a velocidade mesmo em 
mudanças de viscosidade; 

⇒ Display digital para ajuste da temperatura; 

⇒ Recipientes metálicos podem ser usados na chapa cerâmi-
ca; 

⇒ Aviso de chapa quente durante ate que se resfrie abaixo de 
50°C; 

⇒ Canal de escoamento em caso de vazamento; 
 

AREC.X          230V / 50-60 Hz          SB20500061 

 

Incluso controlador de temperatura VTF lógica fuzzy e a has-
te de suporte. 
 

 

AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM CHA-AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM CHA-AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM CHA-AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM CHA-
PA EM ALUMÍNIO MULTIPOSIÇÃO PA EM ALUMÍNIO MULTIPOSIÇÃO PA EM ALUMÍNIO MULTIPOSIÇÃO PA EM ALUMÍNIO MULTIPOSIÇÃO ----    AM4AM4AM4AM4    
 

⇒ Aquecimento Uniforme na chapa de aquecimento em alumínio reves-
tida com uma película protetora; 

⇒ Excelente resistência química; 

⇒ Temperatura máxima de 370 °C regulagem por posição; 

⇒ Aceita até 4 recipientes de 15 litros de no máximo 155 mm de diâme-
tro; 

⇒ Regulagem de velocidade eletrônica por posição até 1200 RPM; 
 

 

AM4                   230V / 50-60 Hz              F20530166 

 

 

ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS ----    AGITADORES MAGNÉTICOS COM AQUECIMENTOAGITADORES MAGNÉTICOS COM AQUECIMENTOAGITADORES MAGNÉTICOS COM AQUECIMENTOAGITADORES MAGNÉTICOS COM AQUECIMENTO    

A00000258 

Adaptador para 
balão 100 mL 

A00001071 

Adaptador para 
balão 250 mL 

A00001072 

Adaptador para 
balão 500 mL 

A00001073 

Adaptador para 
balão 1000 mL 

A00001069 

Haste suporte 

A00000228 

Base AluBlock 

A00000229 

AluBlock Laranja 
Ø24 x h 43mm  -  
4 pos.  

A00000230 

AluBlock Verde 
Ø28 x h 30mm  -  
4 pos.  

A00000231 

AluBlock Preto 
Ø28 x h 24mm  -  
4 pos.  

A00000232 

AluBlock Verme-
lho Ø21,6 x h  
31,7mm  -  4 pos.  

A00000233 

AluBlock Azul 
Ø17,8 x h  
26mm  -  6 pos.  

A00000234 

AluBlock Gold 
Ø15,2 x h  20mm  
-  11 pos.  

A00000004 

Grampo para 
sensor PT100 



AGITADOR MECÂNICO PARA MÉDIAAGITADOR MECÂNICO PARA MÉDIAAGITADOR MECÂNICO PARA MÉDIAAGITADOR MECÂNICO PARA MÉDIA----
BAIXA VISCOSIDADE BAIXA VISCOSIDADE BAIXA VISCOSIDADE BAIXA VISCOSIDADE ----    DLSDLSDLSDLS 

⇒ Display de alto-brilho e fácil de ler; Velocidade 
ajustada, velocidade real, torque e tempo são visu-
alizados de uma só vez no display; 

⇒ Pode-se configurar o tempo de operação até 999 
minutos com desligamento automático; 

⇒ Sistema Speedservo garante velocidade constante 
mesmo em mudanças de viscosidades; 

⇒ Ajuste de velocidade eletrônico de 50 à 2000 
RPM; 

⇒ Permite agitar até 25 Litros de água; 

⇒ Torque máximo de 40 Ncm. 

⇒ Agita líquidos de até 25.000 mPas de viscosidade; 

⇒ Gabinete em tecnopolímero; 

⇒ Mandril com aperto manual, não necessita de fer-
ramentas para instalar a hélice; 

 

DLS          80—260V /50-60 Hz          F201A0155           

AGITADOR MECÂNICO PARA MÉDIAAGITADOR MECÂNICO PARA MÉDIAAGITADOR MECÂNICO PARA MÉDIAAGITADOR MECÂNICO PARA MÉDIA----ALTA ALTA ALTA ALTA 
VISCOSIDADE VISCOSIDADE VISCOSIDADE VISCOSIDADE ----    DLHDLHDLHDLH 

⇒ Display de alto-brilho e fácil de ler; Velocidade 
ajustada, velocidade real, torque e tempo são visu-
alizados de uma só vez no display; 

⇒ Pode-se configurar o tempo de operação até 999 
minutos com desligamento automático; 

⇒ Sistema Speedservo garante velocidade constante 
mesmo em mudanças de viscosidades; 

⇒ Ajuste de velocidade eletrônico de 50 à 2000 
RPM; 

⇒ Permite agitar até 40 Litros de água; 

⇒ Torque máximo de 80 Ncm. 

⇒ Agita líquidos de até 50.000 mPas de viscosidade; 

⇒ Gabinete em tecnopolímero; 

⇒ Mandril com aperto manual, não necessita de fer-
ramentas para instalar a hélice; 

 

DLH          80—260V /50-60 Hz          F201A0157           

A00001307 

Hélice de agita-
ção três pás 

A00001308 

Hélice de agita-
ção tipo espátu-
la com 6 furos 

A00001309 

Hélice de agita-
ção tipo disso-
lução 

A00001310 

Hélice de agita-
ção tipo turbina 

A00001311 

Hélice de agita-
ção tipo âncora 

ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS ----    AGITADORES MECÂNICOSAGITADORES MECÂNICOSAGITADORES MECÂNICOSAGITADORES MECÂNICOS    



AGITADOR MECÂNICO ALTA VISCOSI-AGITADOR MECÂNICO ALTA VISCOSI-AGITADOR MECÂNICO ALTA VISCOSI-AGITADOR MECÂNICO ALTA VISCOSI-
DADE DADE DADE DADE ----    PWPWPWPW 

⇒ Ajuste de velocidade eletrônico de 20 à 1200 
RPM; 

⇒ Permite agitar até 70 Litros de água; 

⇒ Torque máximo de 120 Ncm. 

⇒ Agita líquidos de até 100.000 mPas de viscosida-
de; 

⇒ Gabinete em tecnopolímero; 

⇒ Mandril com aperto manual, não necessita de fer-
ramentas para instalar a hélice; 

⇒ Ótima resistência química; 

⇒ Voltagem universal; 
 

PW          80—260V /50-60 Hz          F201A0150           

ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS ----    AGITADORES MECÂNICOSAGITADORES MECÂNICOSAGITADORES MECÂNICOSAGITADORES MECÂNICOS    

A00001300 

Base e suporte 

A00001301 

Pinça em 
cruz—Pinça 
Dupla  

A00001302 

Ribbon Clamp 
(necessário o 
uso do 
A00001300) 

A00001304 

Hélice de agita-
ção com duas 
lâminas móveis 

A00001305 

Hélice de agita-
ção com lâmina 
móvel 

A00001306 

Hélice de agita-
ção com lâmina  
fixa 



AGITADORES VORTEXAGITADORES VORTEXAGITADORES VORTEXAGITADORES VORTEX    

ZX3ZX3ZX3ZX3    
 

⇒ Agitador Vortex com velocidade ajustável e função touch; 

⇒ Ótima resistência química, gabinete em tecnopolímero; 

⇒ Voltagem universal; 

⇒ Excelente estabilidade, base pesada em liga de zinco; 

⇒ Pés antiderrapantes; 

⇒ Plataformas e adaptadores disponíveis como acessório. 
 

ZX3          100-240V / 50-60 Hz          F202A0176 

 

 

TX4TX4TX4TX4    
 

⇒ A agitação inicia quando o tubo é detectado pelo sensor de Infra-vermelho 
(patente VELP); 

⇒ Não é necessário fazer pressão na base com o tubo; No press, No Stress 

⇒ Ótima resistência química, gabinete em tecnopolímero; 

⇒ Voltagem universal; 

⇒ Display Digital, com temporizador e visualização da velocidade; 

⇒ Excelente estabilidade, base pesada em liga de zinco; 

⇒ Pés antiderrapantes; 

⇒ Plataformas e adaptadores disponíveis como acessório. 
 

TX4          100-240V / 50-60 Hz          F202A0270 

ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS ----    VORTEXVORTEXVORTEXVORTEX    

A00000012 

Espuma para 
vials 1,5 ml 
Eppendorf 

A00000013 

Espuma custo-
mizável 

A00000014 

Espuma para 
tubos de Ø 16 
mm  

A00000015 

Espuma para 
microplaca  

A00000015 

Espuma para 
tubo de Ø 29 
mm  

A00000016 

Borracha lisa  
Ø 50 mm  

10005195 

Cabeça de agi-
tação 

INCLUSO 



HOMOGENIZADORHOMOGENIZADORHOMOGENIZADORHOMOGENIZADOR————OV 5OV 5OV 5OV 5    
 

⇒ Único eixo para todas as aplicações; 

⇒ Selecione o rotor e o estator que necessita para sua aplica-
ção; 

⇒ Volume de agitação até 8 litros (água) como homogeniza-
dor; 

⇒ Volume de agitação até 40 litros (água) como agitador de 
alta velocidade; 

⇒ Pode ser utilizado em líquidos de até 10.000 mPas (cP) 

⇒ Velocidade variável de 10.000 à 30.000 RPM; 

⇒ Elementos em aço inox e selos em PTFE; 

⇒ Proteção contra sobrecarga; 
 

OV5          230V/ 50Hz          R20900010 

ACESSÓRIOSACESSÓRIOSACESSÓRIOSACESSÓRIOS————HOMEGENIZADORHOMEGENIZADORHOMEGENIZADORHOMEGENIZADOR    

A00000045 

Suporte em H 
com cinta e 
pinça de fixa-
ção 

A00001300 

Base e haste 

A00001301 

Pinça dupla - 
Pinça em cruz 

A00000044 

Cinta de fixa-
ção recipiente 

A00000047 

Eixo principal 
do elemento 

A00000048 

VS2C - Estator 
20 mm - Grosso 

A00000049 

VS2F - Estator 
20 mm - Fino 

A00000050 

VS3C - Estator 
30 mm - Grosso 

A00000051 

VS3F - Estator 
30 mm - Fino 

A00000052 

VS4C - Estator 
40 mm - Grosso 

A00000053 

VSR2 - Rotor 
Padrão 20 mm 

A00000054 

VCR2 - Rotor 
de corte 20 mm 

A00000055 

VMR2 - Rotor 
de mistura 20 
mm 

A00000056 

VER2 - Rotor 
de emulsifica-
ção 20 mm 

A00000057 

VSR3 - Rotor 
Padrão 30 mm  

A00000058 

VCR3 - Rotor 
de corte 30 mm  

A00000059 

VMR3 - Rotor 
de mistura 30 
mm  

A00000060 

VER3 - Rotor 
de emulsifica-
ção 30 mm  



Há mais de um século, o nome OHAUS é sinônimo de analisadores de umidade e balanças 
eletrônicas e mecânicas confiáveis, duráveis e de alta qualidade, que atendem às necessida-
des de pesagem de praticamente todas as indústrias. Nosso sucesso global de longa data 
pode ser atribuído ao nosso compromisso inflexível de oferecer uma ampla gama de produ-

ANALISADORES DE UMIDADEANALISADORES DE UMIDADEANALISADORES DE UMIDADEANALISADORES DE UMIDADE    
MB 25MB 25MB 25MB 25 

O MB25 combina construção durável de alta qualidade e facilidade de confi-
guração por meio de um único botão, ideais para operadores com todos os 
níveis de conhecimento. Com seu display LCD grande e com iluminação, 
porta-padrão RS232, capacidade de 110g, resolução de 0.05% e aquecimento 
halógeno, a MB25 oferece flexibilidade para qualquer orçamento. 

⇒ Simples de Operar - Ajuste e operação extremamente fácil. Apenas 
pressione e segure os botões de temperatura e tempo para ajustar os 
parâmetros de secagem, adicione sua amostra e inicie o processo de 
secagem. Isso faz da MB25 o instrumento ideal para tarefas de rotina 
para todos os níveis de operadores 

⇒ Compacta, Design de fácil limpeza - o tamanho compacto da MB23 é 
projetado para ocupar menos espaço. A Câmara de Pesagem de fácil 
limpeza ideal para usos rotineiros, com baixa manutenção  

MB25          115 - 220V /50-60Hz      

MB 35MB 35MB 35MB 35 

O MB35 proporciona capacidade máxima de amostra de 35g 
com resolução de 0.001g e repetibilidade de até 0.01% 
(amostra de 10g). O software intuitivo estabelece uma inter-
face simples com o usuário com navegação por 3 teclas que 
garante facilidade de configuração. O MB35 oferece um pro-
cedimento de ensaio simples em uma única etapa. O display 
LCD exibe umidade %, peso real, temperatura real e tempo 
de ensaio.  

⇒ Aquecimento por Lâmpada de Halogênio para um 
aquecimento uniforme e com quatro opções avança-
das e faixa de operação entre de 50ºC a 160 ºC com 
incrementos de 5ºC. 

⇒ Um programa de secagem padrão permite uma seca-
gem fácil com um único passo, bastando definir a 
temperatura e tempo, e começar. 

⇒ O MB45 possui um amplo display gráfico para confi-
guração rápida e facilidade no uso, exibe % de umida-
de, % de sólidos, % de recuperação, tempo, tempera-
tura, peso. 

MB35          115 - 220V /50-60Hz      



MB 45MB 45MB 45MB 45 

O MB45 é o padrão na determinação de teor de umidade de 
alta performance. O MB45 possui display com texto multi-
língue (inglês, espanhol, francês, italiano e alemão), capaci-
dade de amostra de 45g, resolução de 0.001g e repetibilidade 
de até 0.015% (utilizando amostra de 10g). O banco de dados 
integrado armazena até 50 procedimentos de secagem para a 
máxima produtividade, basta acessar o ensaio na memória e 
começar Aquecimento por Lâmpada de Halogênio para um 
aquecimento uniforme e com quatro opções avançadas e fai-
xa de operação entre de 50ºC a 160 ºC com incrementos de 
5ºC. 

⇒ O MB45 possui um amplo display gráfico para configu-
ração rápida e facilidade no uso, exibe % de umidade, % 
de sólidos, % de recuperação, tempo, temperatura, peso, 
teste ID, curva de secagem e estatísticas 

⇒ Aquecimento por Lâmpada de Halogênio para um aque-
cimento uniforme e com quatro opções avançadas e uma 
faixa de operação entre de 50ºC a 200 ºC com incremen-
tos de 1ºC 

⇒ Quatro programas automáticos selecionáveis de secagem 
proporcionam secagem fácil em uma etapa, basta confi-
gurar a temperatura e o tempo e começar 

MB45          115 - 220V /50-60Hz      

ACESSÓRIOS DETERMINADORES DE UMIDADE OHAUSACESSÓRIOS DETERMINADORES DE UMIDADE OHAUSACESSÓRIOS DETERMINADORES DE UMIDADE OHAUSACESSÓRIOS DETERMINADORES DE UMIDADE OHAUS    

80850087 

Lâmina de fibra 
de vidro para 
MB cx c/ 200 

80850088 

Prato de amos-
tra reutilizável 
para MB 

1113857 

Kit calibração 
de temperatura 

80251993 

Impressora Tér-
mica STP103 

80251931 

Rolo de papel 
térmico p/
Impressora  
STP103 

80252581 

Kit cabo p/ im-
pressora AV, 
DV, PA, MB 

80850085 

Capa de prote-
ção do display 
para MB35/
MB45 

11113873 

Suporte do pra-
to MB 

80850086 

Suporte do pra-
to MB 



BALANÇAS  ANALÍTICAS E SEMIBALANÇAS  ANALÍTICAS E SEMIBALANÇAS  ANALÍTICAS E SEMIBALANÇAS  ANALÍTICAS E SEMI----ANALÍTICASANALÍTICASANALÍTICASANALÍTICAS    

PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER ----    BALANÇAS ANALÍTICAS E DE PRECISÃOBALANÇAS ANALÍTICAS E DE PRECISÃOBALANÇAS ANALÍTICAS E DE PRECISÃOBALANÇAS ANALÍTICAS E DE PRECISÃO    
 

A OHAUS série PioneerTM de balanças analíticas e de precisão são 
projetadas para pesagens básicas de rotina em uma grande variedade de 
laboratórios e industrias. Com a combinação exata de performance e 
benefícios, a OHAUS Pioneer oferece uma operação descomplicada 
para todos as suas necessidades de pesagem. 
 

⇒  As balanças Pioneer foram projetadas com o indicador de nível 
frontal, assim o usuário pode rapidamente certificar-se se a balan-
ça está corretamente nivelada para o uso. 

⇒ Configurações ambientais ajustáveis, 3 modos de filtro e ajuste 
de Zero sensível à distúrbios ambientais ou aplicações específi-
cas. 

⇒ Modelos analíticos com capacidade de 65g a 210g  com capela de 
vidro desmontável de fácil acesso e limpeza, com portas laterais e 
superior deslizante. Modelos de Precisão oferecem capacidade de 
150g a 4100g. Consulte outros modelos com nossos vendedores. 

PIONEER 210g          110-220V/ 50-60 Hz          PA214CP 

ADVENTURER  ADVENTURER  ADVENTURER  ADVENTURER  ----    A melhor balança para pesagens básicasA melhor balança para pesagens básicasA melhor balança para pesagens básicasA melhor balança para pesagens básicas    
 

A Série Adventurer™ foi projetada para uma pesagem básica de rotina em educação, 
laboratórios e aplicações industriais.  
 

 

⇒ A capela da OHAUS Adventurer™ é projetada com 3 portas deslizantes, que permitem lim-

peza fácil e rápida.. 

⇒ A Adventurer™ é construída em uma base de metal fundido que garante alta durabilidade. 

⇒ A Adventurer™ oferece operação simples com 3 teclas, com tecla de impressão separada. 

As amplas teclas de Tara na direita e na esquerda proporcionam operação com ambas as 

mãos. A Conexão RS232 é padrão para uma coleta simples dos resultados de pesagem. 
210 g        110-220V/60Hz      AR2140 

4100 g        110-220V/60Hz   ARD110 3100 g        110-220V/60Hz   ARC120 310 g        110-220V/60Hz   AR3130 



LINHA ELETROQUÍMICA LINHA ELETROQUÍMICA LINHA ELETROQUÍMICA LINHA ELETROQUÍMICA     

STARTER 2100 STARTER 2100 STARTER 2100 STARTER 2100 ----    PHMETRO DE BANCADAPHMETRO DE BANCADAPHMETRO DE BANCADAPHMETRO DE BANCADA    
 

⇒ Suporte do eletrodo embutido tornando a medição mais sim-
ples e conveniente; 

⇒ Reconhecimento automático dos valores das soluções tampão 
e gravação automática da última calibração. (1 ou 2 pontos de 
calibração). 

⇒ Toda vez que o eletrodo é calibrado, um ícone aparece para 
confirmar a exatidão do processo de calibração. 

⇒ O ícone ajuda a verificar as condições do eletrodo, informando 
quando você deve calibrar assegurando que funcione sempre 
em perfeitas condições; 

Acompanha fonte, eletrodo ST210 + sensor de temperatura 
STTEMP30 e tampão. 
 

ST2100-F                  110-220V/60Hz              30057496 

Phmetro portátil Starter 300Phmetro portátil Starter 300Phmetro portátil Starter 300Phmetro portátil Starter 300    
 

⇒ Reconhecimento automático dos valores das soluções tampão 
e gravação automática das últimas calibrações; 

⇒ Calibração em  até 3 pontos; 

⇒ Pode ser utilizando com compensação de temperatura automá-
tica;. 

⇒ Ótima precisão 

⇒ Funciona com 4 pilhas AAA 

Acompanha fonte, eletrodo 3-em-1 ST320, clip do eletrodo, 4 pilhas 
AAA e tampão. 
 

ST300                     4 PILHAS AAA                  83033961 

STARTER 3100 STARTER 3100 STARTER 3100 STARTER 3100 ----    PHMETRO DE BANCADAPHMETRO DE BANCADAPHMETRO DE BANCADAPHMETRO DE BANCADA    
 

⇒ Três pontos de calibração para melhor precisão; 

⇒ Suporte do eletrodo separado; 

⇒ Permite conexão RS232; 

⇒ Função de medição final automática ou manual determina a 
estabilidade da leitura; 

⇒ Reconhecimento automático dos valores das soluções tampão 
e gravação automática das últimas calibrações; 

⇒ Toda vez que o eletrodo é calibrado, um ícone aparece para 
confirmar a exatidão do processo de calibração. 

⇒ O ícone ajuda a verificar as condições do eletrodo, informando 
quando você deve calibrar assegurando que funcione sempre 
em perfeitas condições; 

Acompanha fonte, eletrodo ST310 e tampão. 
 

ST3100-F                  110-220V/60Hz              30058489 



STARTER 300CSTARTER 300CSTARTER 300CSTARTER 300C––––    CONDUTIVÍMETRO PORTÁTILCONDUTIVÍMETRO PORTÁTILCONDUTIVÍMETRO PORTÁTILCONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL    
 

⇒ É possível medir condutividade, salinidade e TDS (sólidos 
totais dissolvidos); 

⇒ Eletrodo de 4 pólos linear garante uma faixa ampla de medi-
ção; 

⇒ Compensação de temperatura automática com coeficiente 
ajustável; 

⇒  

O equipamento acompanha solução padrão de condutividade de 1413 
uS/cm e 12,8 MS/cm,  clips do eletrodo, eletrodo de condutividade 
STCON3 4 anéis e 4 pilhas AAA. 
 

ST300C                       4 PILHAS AAA                     83033964 

STARTER 300CSTARTER 300CSTARTER 300CSTARTER 300C––––    CONDUTIVÍMETRO PORTÁTILCONDUTIVÍMETRO PORTÁTILCONDUTIVÍMETRO PORTÁTILCONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL    
 

⇒ Toda vez que o equipamento é calibrado, um ícone aparece no 
display mostrando a precisão da calibração realizada; 

⇒ Medição em PPM, mg/L e %; 

⇒ O eletrodo Galvânico pode ser usado imediatamente após o 
equipamento ter sido ligado ou sem aguardar algum tempo que 
tipicamente os outros medidores de oxigênio no mercado ne-
cessitam como requisito pré-medição; 

 

 

O equipamento acompanha  eletrodo de oxigênio dissolvido galvâni-
co e sensor de temperatura STTEMP30. 
 

ST300D                       4 PILHAS AAA                     30031655 



ESTUFA Á VÁCUO 440ESTUFA Á VÁCUO 440ESTUFA Á VÁCUO 440ESTUFA Á VÁCUO 440----DDDD    
 

⇒ Desenvolvida para garantir a secagem de produtos sólidos com 
maior eficiência, possibilitando trabalho em ambiente interno 
com vácuo ou gases inertes; 

⇒ Construída externamente em aço carbono com tratamento anti-
corrosivo e pintura eletrostática a pó, internamente em aço inox, 
esta construção garante durabilidade e fácil assepsia. 

⇒ Controle de temperatura microprocessado com programação 
rampa/patamar com até 60 segmentos. 

⇒ Resolução de 0,1 °C 

⇒ Temporizador eletrônico com indicação digital, alarme sonoro 
com escala em hora ou minuto; 

⇒ Válvula direcionadora para determinar posição de vácuo, venti-
lação e entrada de ar/gás; 

⇒ Vacuômetro digital com escala de 0 à 760 mmHg 

⇒ Possui pés niveladores com revestimento de borracha. 
 

Acompanha bandeja fabricada em chapa de alumínio, manual, Certifi-
cado de calibração RBC para controlador de temperatura e conexão 
para data logger. 
 

ESTUFA À VÁCUO 440-D      110V          EST.440.0201 

ESTUFA À VÁCUO 440-D       220V         EST.440.0202 

 

HOMOGENEIZADOR STOMACHER HOMOGENEIZADOR STOMACHER HOMOGENEIZADOR STOMACHER HOMOGENEIZADOR STOMACHER ----    130130130130    
 

⇒ Equipamento desenvolvido para facilitar estudos microbiológicos no 
preparo de amostras de alimentos, produtos naturais, farmacêuticos e 
cosméticos. 

⇒ Câmara frontal e batedores construídos em Aço Inox AISI 304. 

⇒ Externamente construída em chapa de Aço carbono com tratamento anti
-corrosivo e pintura eletrostática a pó; 

⇒ Alta durabilidade e Fácil assepsia. 
 

HOMOGENEIZADOR 130       110V       AGI.130.0001 

HOMOGENEIZADOR 130        220V      AGI.130.0002 

  

ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 400ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 400ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 400ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 400----TD  TD  TD  TD  

ATÉ 200°CATÉ 200°CATÉ 200°CATÉ 200°C    
 

⇒ Desenvolvida para garantir a secagem de produtos sólidos. 

⇒ Construída externamente em aço carbono com tratamento anti-
corrosivo e pintura eletrostática a pó, internamente em aço inox, 
esta construção garante durabilidade e fácil assepsia. 

⇒ Circulação forçada de ar que garante perfeita homogeneização 
da temperatura; 

⇒ Controle de temperatura microprocessado; 

⇒ Painel de controle Touch-screen 

⇒ Memória para até 10 programas de rampa e patamar 

⇒ Software programável para acionar alarme visual em caso de 
temperatura fora da faixa; 

⇒ Flexibilidade de tamanhos de 19 à 630 litros. 
 

Acompanha 1 bandeja aramada para os modelos de bancada e de chapa 
perfurada para os de Piso, manual, Certificado de calibração RBC para 
controlador de temperatura e conexão para data logger. 
 

19 litros - 400-1TD        220V      EST.400.1102 

42 litros - 400-2TD        220V      EST.400.1202 



CÂMARA CLIMÁTICA 420CÂMARA CLIMÁTICA 420CÂMARA CLIMÁTICA 420CÂMARA CLIMÁTICA 420----CLDTSCLDTSCLDTSCLDTS    

⇒ Equipamento produzido para teste de estabilidade 
de curta, média e longa duração. 

⇒ Grande aproveitamento interno em relação à Área 
ocupada dentro do laboratório; 

⇒ Precisão no controle de temperatura e umidade; 

⇒ Baixo consumo de água e energia elétrica; 

⇒ Projetado para atender aos mais exigentes critérios 
da indústria farmacêutica e normativas da ANVISA. 

⇒ Externamente: Aço carbono com tratamento anti-
corrosivo e pintura eletrostática a pó; 

⇒ Internamente em aço inox; 

⇒ Alta durabilidade e fácil assepsia; 

⇒ Fácil instalação, baixo investimento para adequação 
da área para a instalação da câmara climática; 

⇒ Baixo nível de ruído externo, abaixo de 40 dB; 

⇒ Sistema exclusivo de umidificação que não danifica 
a embalagem do produto ensaiado; 

⇒ Sistema de refrigeração ecologicamente correto, 
livre de CFC; 

⇒ Resolução de 0,1°C e 0,1% UR; 

⇒ Porta interna em vidro temperado 

⇒ Porta externa com sistema de trava com chave; 

⇒ Painel de controle Touch-screen 

⇒ Memória para até 10 programas de rampa e patamar 

⇒ Software programável para acionar alarme visual 
em caso de temperatura fora da faixa; 

⇒ Flexibilidade de tamanhos de 150 à 1200 litros 

⇒ Acompanha sistema de tratamento de água por os-
mose reversa, bandeja aramada, Alarme sonoro e 
visual em caso de falhas em temperatura, umidade e 
falta de água, termostato de segurança mecânico 
ajustável, Manual de operação, certificado de cali-
bração RBC para o controlador de temperatura e 
sensor de umidade. 

 

CÂMARA CLIMÁTICA 420-CLDTS 1200 L   220V  CAM.420.1202 

CÂMARA CLIMÁTICA 420-CLDTS 900 L     220V  CAM.420.9002 

CÂMARA CLIMÁTICA 420-CLDTS 600 L     220V  CAM.420.6002 

CÂMARA CLIMÁTICA 420-CLDTS 300 L     220V  CAM.420.3002 

CÂMARA CLIMÁTICA 420-CLDTS 150 L     220V  CAM.420.1502 

INCUBADORA PARA BOD 411INCUBADORA PARA BOD 411INCUBADORA PARA BOD 411INCUBADORA PARA BOD 411----TDTDTDTD    
. 

⇒ Construída externamente em aço carbono com tratamento anti-
corrosivo e pintura eletrostática a pó, internamente em aço inox, 
esta construção garante durabilidade e fácil assepsia. 

⇒ Precisão no controle de temperatura microprocessado de 15°C à 
60°C; 

⇒ Sistema de refrigeração ecologicamente correto, livre de CFC; 

⇒ Painel de controle Touch-screen 

⇒ Memória para até 10 programas de rampa e patamar 

⇒ Software programável para acionar alarme visual em caso de 
temperatura fora da faixa; 

⇒ Flexibilidade de tamanhos de 86 à 600 litros. 
 

Acompanha 1 bandeja aramada, manual de operação, Certificado de 
calibração RBC para controlador de temperatura e conexão para Data 
Logger 
 


