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Bem-vindo ao "Manual do Usuário Agitador Mecânico Digital". Os usuários 
devem ler atentamente este manual, seguir as instruções e procedimentos, e ter 
todo o cuidado ao utilizar este equipamento. 

 

Serviço 
 
Quando precisar de ajuda, você pode sempre contatar o serviço de 
atendimento do fabricante para obter suporte técnico das seguintes formas: 
 
 
Ind. e Com. Eletro Eletrônica Gehaka Ltda. 
Av. Duquesa de Goiás, 235 – Real Parque 
São Paulo – SP 
Cep: 05686-900 
Tel.: (11) 2165-1100 
Fax.: (11) 3758-0727 
E-mail: vendas@gehaka.com.br 
Http :/ / www.gehaka.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favor fornecer ao responsável pelo atendimento ao cliente as seguintes 

informações: 

• Número de série (no painel inferior) 

• Certificação 

• Descrição do problema 

• Métodos e procedimentos adotados uma vez para resolver os problemas 

• Suas informações de contato 

 

 

Garantia 
 

Este equipamento é garantido livre de defeitos de materiais e fabricação sob 

uso e serviço normais, por um período de 24 meses a contar da data da fatura. 

A garantia é estendida apenas ao comprador original. O presente regulamento 

não é aplicável a qualquer produto ou peça que tenham sido danificados em 

virtude de instalação imprópria, ligações incorretas, uso indevido, acidente ou 

condições anormais de operação.  

Para reivindicações ao abrigo da garantia, contate seu fornecedor local. Você 

também pode enviar o equipamento diretamente ao fabricante, anexando a 

cópia da fatura e dando motivos para a reivindicação. 

http://www.gehaka.com.br/
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1. Instruções de segurança 
 

 

Atenção! 

• Leia com atenção as instruções de operação antes de utilizar. 

• Assegurar que apenas o pessoal qualificado utilizará o 

equipamento. 

 

Aterramento 

• Garantir se a tomada está aterrada antes do uso. 

 

• Use os itens de segurança pessoal para evitar o risco de: 

 - Salpicos de líquidos. 

 - Quebra do recipiente. 

• Siga as instruções, orientações e regulamentos de prevenção de acidentes. 

• Não toque nos componentes em funcionamento, tomando cuidado para não 

machucar os dedos.  

• Configure o equipamento em uma área espaçosa, estável, limpa, de 

superfície seca, à prova de fogo e antiderrapante. Não utilize o equipamento 

em atmosferas explosivas, com substâncias perigosas ou debaixo de água. 

• Por favor, observe o recipiente quando configurar a velocidade, para evitar  

 

 

 

 

 

 

 

os salpicos da amostra. Se o instrumento não funcionar bem, reduza a 

velocidade do motor. 

• Fixe bem os acessórios e recipientes no lugar para evitar danos ou riscos. 

• A preparação de amostras pode conduzir a um perigo inflamável. Processar 

somente amostras que não reajam perigosamente. 

• Utilize os acessórios padrão listados na seção "acessórios" e siga as 

instruções para usar acessórios afim de garantir a segurança. 

• Desligue a alimentação antes da montagem dos acessórios, confirme se o 

equipamento e acessórios estão intactos a cada vez, antes ligar. 

• O equipamento só pode ser aberto pelo especialista，por favor, desligue 

antes de usar.  

• A tensão indicada na placa identificadora deve corresponder à tensão da 

corrente eléctrica.  

• Não cubra o equipamento durante o funcionamento afim de evitar a colisão e 

a extrusão de instrumentos e acessórios. 

• Mantenha afastado de alto campo magnético. 
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2. Uso adequado 
O equipamento é projetado para misturar substâncias pegajosas em escolas, 

laboratórios ou fábricas. Ele pode ser instalado com uma série de hélices para 

meios com diferentes viscosidades. Este equipamento não é adequado para 

utilização em áreas residenciais ou outras restrições mencionadas no Capítulo 

1. A não utilização dos acessórios recomendados pelo fabricante ou falha no 

cumprimento das instruções, podem causar situação insegura. 

 

 

3. Inspeção 
 

3.1 Inspeção de recebimento 
Desembale o equipamento cuidadosamente e verifique a existência de 

quaisquer danos que possam ter surgido durante o transporte. 

Se isso acontecer, por favor, contate o fabricante/fornecedor para suporte 

técnico.  
 

 

Nota: 

Se houver qualquer dano aparente para o sistema, 

por favor, não ligue na rede de alimentação. 

 

 

 

 

3.2 Lista de itens 
O pacote inclui os seguintes itens: 
 

Itens Qtde. 

Unidade principal 1 

Cabo de Alimentação 1 

Chave de Bucha 1 

Manual de instruções 1 

tabela 1 
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4. Sistema de Montagem 

 
 

a. Instalação do Suporte 

O suporte deve ser montado de  acordo 

com as seguintes instruções: 

- Ajuste a altura da unidade principal, 

e a distância da unidade principal ao 

suporte, rodando o dispositivo de 

bloqueio. 

- A proteção anti-queda pode ser 
ajustada para cima ou para baixo, 
assegure-se de que a posição de 
bloqueio é adequada para fixação da 
unidade principal e, em seguida, ligue 
a unidade principal ao suporte. 

 

 

b. Instalação da Hélice de 

Agitação 

Ligue a hélice de agitação no mandril, 

e ajuste a profundidade da agitação da 

hélice dentro do recipiente.  

 

 

 

 

 

Gire a broca com os dedos para fixar a 

hélice de agitação, e depois no sentido 

horário aperte uniformemente o 

mandril com a chave de mandril. 

  

 

Nota: 

1. O agitador suspenso é um dispositivo de alta velocidade 
de execução. O sistema é necessário para bloquear de forma 
segura os elementos correspondentes a cada etapa de 
montagem, para evitar qualquer movimento da unidade 
principal ou da hélice agitadora que poderia causar 
prejuízos ou danos ao instrumento periférico e pessoal. 

 2. O suporte é um dispositivo de apoio para agitador 
suspenso . Os respectivos componentes são necessários 
para ser bloqueado de forma segura a fim de evitar qualquer 
movimento que possa causar prejuízo ou dano. 

 3. Ao instalar a unidade principal e o protetor anti-queda, 
ter cuidados para evitar danos aos dedos. 
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5. Executando Teste 

Siga as instruções abaixo para teste de operação: 

 

 

 

 

AE - 40 AM - 20 

Siga as instruções abaixo para julgamento funcionam:  

• Verifique a tensão de funcionamento necessária e a tensão de 
alimentação correspondente. 

• Certifique-se de que a tomada está ligada ao aterramento. 

• Ligue o cabo de energia, verifique a alimentação e inicie o auto-teste. 

• Gire o botão de agitação e defina a velocidade de agitação. 

• Pressione o botão de agitação e comece a agitação. 

• Pressione novamente o botão de agitação e pare de agitar. 

 

• Verifique a tensão de funcionamento necessária e a tensão de 
alimentação correspondente. 

• Certifique-se de que a tomada está ligada ao aterramento.  

• No sentido anti-horário, gire o botão de controle de velocidade ao 
final antes do ligar o equipamento. 

• Ligue o cabo de energia, verifique a alimentação e inicie o auto-teste. 

• No sentido horário, gire o botão de controle de velocidade até a 
velocidade desejada, e comece a agitação. 

• No sentido anti-horário, gire o botão de controle de velocidade para 

parar a agitação 

Se estas operações acima estiverem normais, o equipamento está pronto para funcionar. 
Se não, o equipamento pode ser danificado durante o transporte, por favor entre em contato com o suporte técnico do fabricante/ 
distribuidor 

 
Nota: Não toque em componentes do equipamento quando estiver em alta velocidade, para evitar danos e prejuízos. 
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 6. Operação 

6.1 Controle 

 

 

Figura 4   AE - 40        Figura 5   AM - 20 
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 Itens Configurações Padrões 

AE - 40 

Botão Controle de Velocidade Speed Definir velocidade de agitação, pressionar o botão 
iniciar/parar função de agitação. 

Botão Seleção Mode Mudar a velocidade e torque no visor LCD. O visor 
exibe a velocidade atual no funcionamento inicial. O 
visor o torque atual quando pressionar o botão de modo. 

Visor de LCD Visor mostra o estado de trabalho e os valores definidos. 

Luz de Velocidade / Torque 

Vel / Torque 

Luz de LED Amarelo / Verde. LED amarelo mostra a 
velocidade atual enquanto LED verde mostra torque 
atual 

Luz Interruptor de alimentação / proteção 
contra sobrecarga 

Power/Overload 

Luz de LED Verde / Vermelho. LED verde indica 
equipamento ligado. LED vermelho indica quando 
começa proteção contra sobrecarga da rede. Quando o 
torque atinge valor limitado, a função de proteção contra 
sobrecarga é iniciada. Ao mesmo tempo, a luz de 
proteção de sobrecarga pisca quando o sistema pára. 

Mandril Pode ser realizada mexendo impulsores.  

Empurre através do eixo do agitador Se necessário, o eixo pode empurrar com o agitador. 

Interruptor de alimentação I/O Ligar ou desligar o instrumento 
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 Itens Configurações Padrões 

AM - 20 

Botão Controle de Velocidade Speed Definir velocidade de agitação, pressionar o botão 
iniciar/parar função de agitação. 

Visor de LED Visor exibe valor de velocidade e código de aviso  

Luz de Proteção contra sobrecarga Overload 

Visor luz de LED 
LED vermelho indica quando começa proteção contra 
sobrecarga da rede. Quando o torque atinge valor 
limitado, a função de proteção contra sobrecarga é 
iniciada. Ao mesmo tempo, a luz de proteção de 
sobrecarga pisca quando o sistema pára  

Luz Interruptor de alimentação  

Power LED fica verde quando o equipamento estiver 

Mandril Pode ser realizada mexendo impulsores.  

Empurre através do eixo do agitador Se necessário, o eixo pode empurrar com o agitador. 

Interruptor de alimentação I/O Ligar ou desligar o instrumento 
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6.2 Visor  
AE - 40 AM - 20 

 
 

Set Exibido quando define o valor da velocidade alvo. 

Área de Exibição 

LED exibe valor de velocidade em 

condições normais. 

LED exibe o código de aviso em 

condições anormais. 

PC Exibe quando usar sonda externa. 

Err Exibe em caso de houver  erro. 

Área de 
exibição/ definir 
valor 

Quando Set é exibido, esta área mostra o valor de 
ajuste; Quando Set desaparece, esta área mostra o 
valor em execução. 

• Coloque o agitador na superfície segura e estável e conecte o cabo de 
energia. 
• Ligue o instrumento. 
• O instrumento começa auto-teste  
• Quando a inicialização é longo, exibe "set", ao mesmo tempo, a área de 
valor de configuração/display pisca, indicam pode ser definido valor de 
velocidade. 
• Gire o botão de controle de velocidade para ajustar a velocidade de 
agitação. 
• Visor LCD não pisca quando pressiona o botão de velocidade, "set" 
desaparecem, o início da função de agitação. 
• Pressione novamente o botão de velocidade, visor LCD pisca, "set 
indicando fim da agitaç 

• Coloque o agitador na superfície segura e estável e conecte o cabo de 
energia. 

• Ligue o instrumento. 

• Girar em sentido horário o botão de controle de velocidade para o 
valor da velocidade alvo, e comece a função agitação. 

• Girar sentido anti-horário o botão de controle de velocidade para 
parar a função de agitação. 
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7. Proteção de Sobrecarga 

Agitador funciona contínuo, a corrente do motor é limitada eletronicamente a 

alcançar tenda de segurança e proteção contra sobrecarga. Quando atinge o 

torque de valor limitado, a função de proteção contra sobrecarga será iniciada. 

Ao mesmo tempo, flashes de luz de proteção de sobrecarga. 

• Inicia proteção contra sobrecarga 

   -Quando o valor de ajuste de velocidade não corresponde ao 

viscosidade média atual, começa a proteção contra sobrecarga. 

   -Quando o eixo de saída do motor é preso, proteção do motor começa. 

• Consulte o Capítulo 9 para as soluções de proteção contra sobrecarga e 

proteção do motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Interface e  saída (LCD digital) 

O Agitador AE – 40   faz uso especial de acessórios e cabos para conectar 
dispositivos externos. Padrão de interface de 9 pinos é utilizada para ser 
ligado ao PC. 

• O cabo entre agitador e PC são selecionados a partir da linha de 
comunicação EIA Padrão RS232C , correspondendo com DIN66020. 

• Método de transmissão: sinal assíncrono transmissão em operação Inicio-
fim. 

• Modo de transmissão: totalmente duplex. 1 bit inicio; 7 bits de caráter; 1 bit 
de parada. 

• Velocidade de transmissão: 9600 bit / s 

• A comunicação de dados a partir de instrumento de laboratório para 
computador só é possível sob demanda do computador. 

 

 

 

Nota: 

Não inserir ou remover o RS232C da linha de comunicação 
quando o equipamento estiver  ligado! 
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9. Falhas 

 

AE - 40 AM - 20 

 
• Instrumento não pode ser ligado quando começa a função agitação 
   -Verifique se o cabo de alimentação está ligado. 
• Velocidade não pode alcançar o ponto de definido. 
   - O valor da velocidade definida não corresponde ao atual, média 
viscosidade, reduza a velocidade, em seguida, re-start. 
• Função de agitação para de repente 
   - Luz de  proteção contra sobrecarga mudou para vermelho, display 
mostra "Er 03", indicam o fracasso atual é "Proteção de sobrecarga". 
Quando o valor de velocidade definido não corresponder a média 
viscosidade que causou proteção contra sobrecarga, deve ser primeiro 
pressionado o botão de controle de velocidade para parar a função de 
agitação. Reinicie mexendo após reduzir o valor de ajuste de velocidade. 
Se a proteção de sobrecarga continua partida, em seguida, repita o 
processo e reduza gradualmente a velocidade. 
   - Luz de proteção contra sobrecarga mudou para vermelho, display 
mostra "Er 04", indicam o fracasso atual é "a proteção do motor". Quando 
o eixo de saída do motor é preso que causou proteção do motor, deve ser 
botão de controle de primeira prensagem a velocidade para parar agitação 
função, remover o material do bloco, e então re-definir o valor de 
velocidade original para iniciar a função agitação. 
 

• Instrumento não pode ser ligado quando começa a função agitação 
   -Verifique se o cabo de alimentação está ligado. 
 

• Função de agitação para de repente 
   - Luz de  proteção contra sobrecarga mudou para vermelho, display 
mostra "Er 03", indicam o fracasso atual é "Proteção de sobrecarga". 
Quando o valor de velocidade definido não corresponder a média 
viscosidade que causou proteção contra sobrecarga, deve ser primeiro 
pressionado o botão de controle de velocidade para parar a função de 
agitação. Reinicie mexendo após reduzir o valor de ajuste de 
velocidade. Se a proteção de sobrecarga continua partida, em seguida, 
repita o processo e reduza gradualmente a velocidade. 
   - Luz de proteção contra sobrecarga mudou para vermelho, display 
mostra "Er 04", indicam o fracasso atual é "a proteção do motor". 
Quando o eixo de saída do motor é preso proteção do motor causado, 
deve se primeiro desligar o instrumento, retire o material do bloco e, 
em seguida, ligar o instrumento para começar a função agitação. 

 

 

Se essas falhas não forem resolvidos, por favor, contate o fabricante/distribuidor  
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10. Manutenção e limpeza 
 
• A manutenção adequada pode continuar trabalhando instrumento e 
estender seu tempo de vida. 
• Não aplique o produto de limpeza no aparelho durante a limpeza. 
• Desligue o plug de energia durante a limpeza. 
• Só utilize produtos de limpeza, como mostrado abaixo: 
 

Corantes Álcool isopropílico 

Materiais de construção 

 

água contendo tensoativos / álcool 
isopropílico 

Cosméticos 

 

água contendo tensoativos / álcool 
isopropílico 

Alimentícios água contendo tensoativos 

Combustíveis água contendo tensoativos 

 

Antes de usar outro método para a limpeza ou descontaminação, o usuário 
deve verificar com o fabricante que este método não irá danificar o 
instrumento. Usar as luvas adequadas de proteção durante limpeza do 
instrumento. 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

• dispositivo eletrônico não pode limpar com purificadores. 

• Se você precisar de serviço de manutenção, o instrumento 
deve ser limpo com antecedência para evitar a poluição de 
substâncias perigosas, e envie de  volta para embalagem 
original. 

• Se o instrumento não for usado por um longo tempo, desligue 
e coloque em local seco, temperatura ambiente, local  limpo e 
estável. 

 

7. Normas e regulamentos 

Construído  de acordo com as seguintes normas de segurança: 

EN 61010-1 
UL 3101-1 
CAN/CSA C22.2(1010-1) 
EN 61010-2-10 
Construction in 

Construído de acordo com a seguinte norma  EMC: 

EN 61326-1 
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12. Especificações  

Itens 
Especificações 

AE - 40 AM - 20 
Qtde. máx. de agitação (H2O) L 40 20 
Potência do motor entrada (W) 120 60 
Potência do motor saída (W) 100 50 
Voltagem (VAC) 100 - 240 100 – 240 
Frequência ( Hz) 50/60 50/60 
Potência (W) 130 70 
Faixa de velocidade ( rpm) 50 - 2200 0 - 2200 
Precisão display de velocidade ±3 - 
Display de velocidade LCD LED 
Precisão display de velocidade ±1 ±1 
Máx. torque ( Ncm) 60 40 
Máx. viscosidade ( mPas) 50.000 10.000 
Proteção contra sobrecarga flash de luz LED, paragem automática flash de luz LED, paragem automática 
Proteção do motor flash de luz LED, paragem automática flash de luz LED, paragem automática 
Faixa de diâmetro do mandril (mm) 0,5 - 13 0,5 - 13 
Dimensão (mm) 83 x 220 x 186 83 x 220 x 186 
Peso (Kg) 2,8 2,6 
Classe de proteção DIN/EN 60529 IP 21 IP21 
Temperatura ambiente permitida 
(°C) 5 - 40 5 - 40 

Humidade relativa permitida (%) 80 80 
Interface RS232 Sim Não 

Tabela 2  
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