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Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar e siga todas as instruções de operação e 
segurança! 
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Prefácio 
Bem-vindo ao manual do Agitador Magnético com aquecimento 
digital. Os usuários devem ler atentamente este manual, seguir as 
instruções e procedimentos, e estar ciente de todas as precauções ao 
usar este instrumento. 

 

Serviço 
Quando precisar de ajuda, sempre contate o Departamento de 
Atendimento ao Cliente 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 
Site www.gehaka.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, forneça ao representante de atendimento as seguintes 

informações: 

• Número de série (no painel traseiro) 

• Certificação 

• Descrição do problema (ou seja, hardware ou software) 

• Métodos e procedimentos adotados para resolver os problemas 

• Suas informações de contato 

 

Garantia 
 

Este instrumento é a garantia de estar livre de defeitos de materiais e 

fabricação sob uso e serviço normal, por um período de 12 meses a 

partir da data da fatura. A garantia é estendida somente ao 

comprador original. Não se aplica a qualquer produto ou peças que 

tenham sido danificados por conta da instalação inadequada, ligações 

impróprias, uso indevido, acidente ou condições anormais de 

operação.  

Para reivindicação de serviço em garantia, por favor entre em 

contato com seu representante local . Você também pode enviar o 

instrumento direto para nossa empresa, anexando a cópia da fatura e 

dando razões para a reivindicação. 
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1. Instruções de segurança 
 

 

 

 

Atenção! 

• Leia as instruções de operação antes do uso. 

• Certifique-se que apenas o pessoal treinado trabalhe com o 
instrumento. 

 

 

Risco de queimadura! 

• Cuidado ao tocar as peças da carcaça e da placa de 
aquecimento que pode atingir a temperatura de 550 ° C. 

• Preste atenção para o calor residual após o desligamento. 

 

 

Contato de proteção com o solo! 

• Certifique-se de que a tomada deve ser aterrado (contato de 
aterramento de proteção) antes do uso. 

 

 

 

• Ao trabalhar, vestir protetores de segurança pessoal para evitar o 
risco de: 

- Espirrar e evaporação de líquidos 

- Liberação de gases tóxicos ou inflamáveis 

• Configure o instrumento em um espaçoso está em um estável, 
limpo, antiderrapante, superfície seca e à prova de fogo. Não opere o 
instrumento em atmosferas explosivas, com substâncias perigosas ou 
debaixo de água. 

• Gradualmente aumentar a velocidade, reduzir a velocidade se: 

- Barra de agitação ( peixinho) não ficar centralizado devido à alta 
velocidade 

- O aparelho não está em funcionamento, ou  o recipiente move-se 
sobre a placa de base. 

• Temperatura deve sempre ser definida pelo menos 50ºC inferior ao 
ponto de fulgor da amostra utilizada. 

• Esteja atento a riscos devidos a: 

- Os materiais inflamáveis ou meios com uma baixa temperatura de 
ebulição 

- O excesso de amostra 

- Recipiente inseguro 

• Processo de materiais patogênicos apenas em recipientes fechados. 

• Cheque o instrumento e acessórios antes de cada uso. 

• Verificar  o  instrumento e os acessórios antes de cada utilização. 

Não utilize componentes danificados. Operação segura é garantido 
apenas com os acessórios descritos no: 

- Capitulo Acessórios. Os acessórios devem ser firmemente ligado 
ao dispositivo e não pode soltar-se por si próprios.’ 

Desligue sempre o plugue antes de montar os acessórios. 

• Quando necessário o sensor de temperatura externo, a ponta do 
sensor de medição deve ficar pelo menos 5 a 10 mm do fundo da 
embarcação e da parede. 

• O instrumento só pode ser desconectado da fonte de alimentação 
principal puxando o principal ou o conector. 

http://www.gehaka.com.br/


Agitador Magnético 
 

www.gehaka.com.br          3 
 

• A tensão no rótulo deve corresponder à fonte de alimentação 
principal. 

• Certifique-se de que o cabo de alimentação principal não toque na 
placa aquecedora. Não cubra o dispositivo. 

• Pressões e superaquecimento da amostra sobre a placa de vidro-
cerâmica podem causar rachaduras e até a quebra da placa. 

• O instrumento só pode ser aberto por especialistas. 

• Mantenha longe de qualquer campo magnético elevado. 

 

 

 

2. Uso Adequado 

 
O instrumento é projetado para misturar e/ou aquecer 

líquidos. Para uso em escolas, laboratórios ou fábricas. 

• Respeite as distâncias mínimas entre os dispositivos, 

entre o dispositivo e a parede e acima do conjunto 

(min. 100 mm) 

 

 
 

Figura 1 

Este aparelho não é adequado para o uso em áreas residenciais ou 

outras restrições mencionadas no Capítulo 1. 
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3. Inspeção 

 

3.1 Inspeção de recebimento 

 

Desembale o equipamento com cuidado e verifique se há danos 

que podem ter surgido durante o transporte. Entre em contato 

fabricante / distribuidor para suporte técnico. 

 

 

Nota: 

Se houver qualquer dano aparente para o sistema, 

por favor, não ligá-lo na rede elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Lista de itens 

 

O pacote inclui os seguintes itens: 

 

Itens Qtde 

Unidade principal 1 

Cabo de Alimentação 1 

Sensor de Temperatura 1 

Manual do Usuário 1 

Tabela 1 
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4. Controle 

 

4.1 Elementos de controle 

 

 
 

 

Figura 2 - Modelo com visor LED 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4 
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Tabela 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Itens Descrição 

Modelo Digital LED 

Botão de Agitação 
Agitar 

Define a velocidade nominal da agitação. A função “agitação” é ligada 
ou desligada de pressionando o botão (ON/OFF). 

Botão de Aquecimento  
Aquecer 

Ajusta a temperatura nominal. A função de “aquecimento” é ligada ou 
desligada pressionando o  botão (ON/ OFF) 

Visor LED (para aquecimento) O visor mostra a temperatura real de trabalho e a temperatura 
configurada (trocando a cada 5 segundos). 

LED Aquecimento Quando a função de aquecimento está  ligado, o LED Aquecimento fica 
aceso. 

LED Agitação Quando a função de agitação está ligado, o LED Agitação fica aceso. 
Botão Liga/ Desliga Ligar ou desligar o aparelho. 
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4.2 Visor  
 

 

 
 

Figura 5 – Visor Digital LED 

 

Display Descrição 

Área do Display 

Quando a função aquecimento está ligada, o 
display LED mostra a temperatura 
configurada e a temperatura real. Os valores 
se alternam a cada 5 segundos.   
Quando a função aquecimento está desligado 
e a placa de aquecimento ainda está acima de 
50ºC, o display mostrará a mensagem HOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Teste de funcionamento 
 

• Verifique se a tensão de operação necessária corresponde a potência 
de  fornecimento de tensão  
• Garantir que a tomada está  devidamente aterrada. 
• Conecte o cabo de alimentação, verifique se a alimentação está 
ligada e começar a inicialização. 
• Adicionar amostra dentro do recipiente e uma barra de agitação 
adequada. 
• Coloque o recipiente em um local de trabalho plano 
• Ajuste a velocidade nominal de agitação e inicie. 
• Ajuste a temperatura nominal e inicie o aquecimento. 
• Pare o aquecimento e as funções de agitação logo após o uso. 
Se estas operações acima estão normais, o dispositivo está pronto para 
operar. Se essas operações não estão normais, o dispositivo pode ter  
sido danificado durante o transporte, por favor, contate o fabricante / 
distribuidor para suporte técnico. 
 

 

Atenção! 

Não faça trocas de amostra ou de recipiente com o 

equipamento em trabalho. 
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6. Trabalhando com sensor de temperatura externo 
 

 

 
Figura 6 

 

 

 

O sensor externo de temperatura PT1000 é a acessório padrão de 
fabricação. Se o sensor estiver conectado, o display LED mostrará o 
valor de temperatura configurado alternadamente ao valor da 
temperatura real a cada 5 segundos. Um circuito de segurança controla 
a temperatura da placa. Comparando com o controle da temperatura da 
placa de aquecimento, o sensor de temperatura externo pode controlar 
a temperatura da amostra de forma mais precisa. 

 A função aquecimento será desligada automaticamente  sob 
condições anormais. Por favor, siga as seguintes instruções: 

• Desligue o equipamento. 

• Confirme se o sensor externo de temperatura está conectado ao 
aparelho e a ponta do sensor mergulhada na amostra. 

• Ligue o equipamento e ative a função aquecimento novamente. 

Se a função aquecimento não funcionar, contate o fabricante  / 
distribuidor para suporte técnico. 
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7 Aviso de aquecimento (HOT) 

 
A fim de evitar o risco de queimaduras na fonte de calor, a chapa de 
aquecimento digital tem uma função de advertência de aquecimento. 
Quando a função de aquecimento é desligado e a temperatura da placa 
de aquecimento ainda é superior a 50 °C,  a mensagem “Hot” pisca no 
visor para avisar que existe um perigo de queimaduras na placa de 
aquecimento. Quando a temperatura da placa de aquecimento diminuir 
para menos de 50 °C, o aparelho desliga-se automaticamente. Se os 
usuários querem desligar o LCD imediatamente, apenas retire o plug 
diretamente. Quando o plugue é puxado para fora, a função de 
advertência de aquecimento não pode ser executado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Controle Remoto (modelo LCD digital) 

 

 
 

O aparelho pode ser controlado a partir de um PC externo (utilizando 
o software) através da interface de série RS232C montada no 
aparelho. A comunicação de dados a partir de instrumento de 
laboratório para computador só é possível sob comando de um 
computador. 
• As funções das linhas de interface entre laboratório, instrumento e 
sistema de automação são selecionados a partir dos sinais específicos 
da RS232C padrão EIA, correspondente com DIN66020 Parte 1. A 
conexão pode ser visualizada na figura na Figura 7. 
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• Método de transmissão: transmissão de sinal assíncrono em operação 
stop-start. 
• Modo de transmissão: duplex totalmente. 1 bit de partida, 7 
bits de carácter; 1 bit de paridade [reta (mesmo)); 1 bit de parada. 
• Velocidade de transmissão: 9600 bit / s 
• Inicie o botão do controle remoto no visor LCD – “remoto”. 
 

 

Nota: 

Não  inserir ou remover o cabo de conexão RS232C quando o 

equipamento estiver ligado. 

 
 

9. Falhas 
 
• Instrumento não pode ligado. 
- Verifique se a linha de alimentação está ligado 
- Verifique se o fusível está quebrado ou solto 
• Falha no auto teste 
- Desligue o aparelho, em seguida, mudar e reajustar o instrumento 
para a definição padrão de fábrica. 
• velocidade de agitação não pode alcançar o ponto de conjunto 
- Viscosidade média excessiva pode causar a redução anormal da 
velocidade do motor 
• A unidade não pode ser desligado quando desligados. 

- Verifique se a função de advertência de aquecimento ainda é ON e 
temperatura da chapa está acima de 50 ℃ (“Hot” pisca para no visor ). 
Se essas falhas não são resolvidos, entre em contato fabricante/ distribuidor. 

 

10. Manutenção e limpeza 
 
• A manutenção adequada pode manter o instrumento adequadamente 
e prolongar sua vida útil. 
• Não borrife produtos de limpeza no instrumento. 
• Desligue da energia durante a limpeza. 
• Só use produtos de limpeza recomendados: 
 
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 limpeza ou descontaminação, o 
usuário deve verificar com o fabricante se o método não irá prejudicar 
o instrumento. Usar  luvas adequadas de proteção durante limpeza do 
instrumento. 
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• Antes de usar outros métodos de limpeza ou descontaminação o 
usuário deve certificar-se com o fabricantes se o método não irá 
danificar o equipamento. 
• A placa em vidro-cerâmica é de fácil manutenção e mais resistente à 
ácidos e bases. No entanto ela também é mais sensível para grandes 
variações de temperatura e a impactos. Isso poderá resultar na quebra 
da placa. 

 

 

 

 

Nota: 

• Dispositivo eletrônico não pode limpar com purificadores. 
• Se você precisar de serviço de manutenção, devem ser 
limpa o instrumento com antecedência para evitar 
poluição de substâncias perigosas, e enviar de volta para 
embalagem original. 
• Se o instrumento não vai se usado por um longo período de 
tempo, desligue e coloque em local seco, limpo, temperatura 
ambiente e local estável. 
• Desligue o equipamento da tomada antes da 
manutenção ou limpeza. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Normas e Regulamentos Associados 
 

 

Construído  de acordo com as seguintes normas de segurança: 

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

Construído de acordo com a seguinte norma  EMC: 

EN 61326-1 

Diretrizes Associadas da EU 

EMC-guidelines: 89/336/EWG  
Instrument guidelines: 73/023/EWG 
 

 

 

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela 
parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do 
usuário para operar o equipamento. 
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12. Especificações AA-2050 

 

 

Itens Especificações 
Voltagem (VAC) 100-120/ 200-240 
Frequência ( Hz) 50/60 
Potência (W) *1030 / 30 
Pontos de agitação 1 
Qtde. máx. de agitação (H2O) L 12 
Max. barra magnética [L x Ø, mm] 80x10 
Tipo de motor Indução 
Max. entrada de energia do motor [W] 15 
Max. potência de motor [W] 10 
Faixa de velocidade 
( rpm) 100-1500 

Display de velocidade Escala 
Material da Placa Vidro-Cerâmica 
Dimensão da placa (mm) 184 x 184 
*Potência de aquecimento [W] 1000 
*Faixa de temperatura [°C] RT-550 
*Indicador de temperatura  LED 
*Precisão de exibição de temperatura [°C] ± 1 

* Temperatura de segurança [℃] 580 

*Sensor de temperatura na amostra PT1000 

* A precisão do controle de aquecimento da 
temperatura com sensor de temperatura [℃] ± 0,5 

 *Aviso de calor restante 50  
Peso [kg] 4.5 
Temperatura ambiente permitida a [°C] 5-40 
Umidade relativa permitida 80% 
Classe de proteção acc. de acordo com DIN 
60529 
 

IP21 

Interface RS232 não 
* Modelo com aquecimento 
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13. Acessórios 

18900016 PT1000-A Sensor de Temperatura, 230 mm 

18900136 PT1000-B Sensor de Temperatura com 
protetor de Vidro, 230 mm 

18900084 PT1000-C Sensor de Temperatura, 100mm 

18900017 Suporte para PT1000 

18900002 MS135.2 – ¼ vermelho, 11 furos, 4 ml, 
Ø15,2mm, 20mm de prof. 

18900003 MS135.3 – ¼ roxo, 4 furos, 20ml, Ø28mm, 
24mm prof. 

18900004 MS135.4 – ¼ azul, 4 furos, 30ml, Ø28mm, 
30mm prof. 

18900005 MS135.5 – ¼ preto, 4 furos 40ml, Ø28mm, 
43mm prof. 

18900048 MS135.6 – ¼ verde, 6 furos, 8ml, Ø17,75mm, 
26mm prof. 

18900049 MS135.7 – ¼ amarelo, 4 furos, 16 ml, 
Ø21,6mm, 31,7mm prof 
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