
 

 Agitador Magnético Multiposições (com Aquecimento)  

 

            

           www.gehaka.com.br 

Manual de Instruções do Usuário 

AAMP-10 Agitador Magnético 10 posições com 
Aquecimento 

AMP-10 

AMP-16 

Agitador Magnético 10 posições 

Agitador Magnético 16 posições 

 

Por favor, leia atentamente esse Manual antes de operar o 
e equipamento, e siga todas as suas instruções para uma 
utilização segura. 
 
As especificações técnicas e os esboços estão sujeitos à 
mudança sem aviso prévio. 
 
 

 



 

 

Conteúdo 
Conteúdo...............................................................................2 
Prefácio .................................................................................1 
Assistência Técnica ................................................................1 
Garantia.................................................................................1 
1 Instruções de Segurança ...............................................2 
2 Utilização.......................................................................3 
3 Inspeção ........................................................................3 

3.1 Inspeção de Recebimento ......................................3 
3.2 Lista de Itens ...........................................................3 

4 Ligando a primeira vez. .................................................4 
5 Controle ........................................................................4 
6 Operação .......................................................................5 
7 Erros ..............................................................................5 
8 Limpeza e Manutenção ................................................6 
9 Normas e Regulamentações Associadas ......................6 
10  Especificações ...............................................................7 
11  Modelos ........................................................................8 



 

1 
 

Prefácio 
Parabéns por adquiri o Agitador Multiposições da 
GEHAKA! Esse manual lhe dará instruções para que sua 
experiência seja a melhor possível. Por favor, leia 
atentamente esse manual e siga todas as suas instruções, 
procedimento, cuidados e precauções ao utilizar o 
equipamento.  

Assistência Técnica 
Sempre que precisar de ajuda ou suporte entre em contato 
com o nosso departamento técnico, ou através do 
representante de sua preferência. 
 
Ind. e Com. Eletro-Eletrônica GEHAKA Ltda. 
Av. Duquesa de Goiás n. 235 – 05686-900 - SP 
vendas@gehaka.com.br 
www.gehaka.com.br 
 
A GEHAKA possui uma rede de assistência técnica em 
todo Brasil, ache a mais próxima de você em: 
www.gehaka.com.br/assistencia-tecnica/ 
 

Ao entrar em contato com nosso departamento técnico, por 
favor, forneça as seguintes informações: 
• Número de série do equipamento; 
• Modelo; 
• Descrição do problema; 
• Testes realizados na tentativa de soluciona-lo; 
• Dados para contato 

Garantia 
Esse equipamento tem garantia contra defeitos de materiais 
e fabricação por 12 meses, tendo como base a data da nota 
fiscal. A garantia cobre apenas ao equipamento 
originalmente comprado. Não se aplica qualquer outro 
produto, peça ou acessório que possa ser danificados devido 
à instalação incorreta, ligações impróprias, uso indevido, 
acidente ou operação em condições anormais. 
Para solicitação de serviços em garantia, por favor, entre 
em contato com o representante local de sua preferência ou 
diretamente com a GEHAKA, com as razões da solicitação 
e nota fiscal. 
 
 
 

mailto:vendas@gehaka.com.br
http://www.gehaka.com.br/
http://www.gehaka.com.br/assistencia-tecnica/
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1 Instruções de Segurança 
 

 

Aviso ! 
• Leia atentamente as instruções de operação 

antes do uso.  
• Assegure que somente pessoas treinadas 

trabalharão com o instrumento.  
• Proibido para aquecer amostras com baixa 

temperatura de fulgor ou volatilidade. 
 

 
 

Risco que Acidente! Queimadura!  
• Cuidado com a temperatura ao tocar partes 

do equipamento e a placa de aquecimento. A 
placa de aquecimento pode atingir 120 °C.  

• Atenção com a temperatura residual após 
desligar o equipamento. 

 

Aterramento！ 
• Assegure que a tomada possui aterramento 

antes do uso. 
• Durante o trabalho utilize roupas e EPI´s adequados 

para evitar o risco com: 
- Respingos de líquidos;  
- Quebra de frascos de vidros. 

• Siga as instruções de segurança, guias e normas de 

prevenção a acidentes. 
• Monte o instrumento em uma área estável, limpa, 

antiderrapante, seca e à prova de fogo (não inflamável). 
Não opera o equipamento em atmosfera explosiva, 
com substâncias perigosas ou sob a água. 

• Aumente a velocidade gradualmente, mas desligue se 
a operação não ocorrer de forma suave, o frasco se 
mover na placa ou se a barra magnética sair o eixo de 
agitação por causa do excesso de velocidade. 

• A temperatura deverá ser configurada sempre 25ºC 
abaixo do ponto de fulgor da amostra. 

• Cuidado com os riscos causados por amostras 
inflamáveis ou com baixo ponto de ebulição, excesso 
de amostra e frascos inadequados. 

• Para materiais patogênicos utilize frascos fechados. 
• Atenção ao utilizar barra magnética revestida em 

PTFE! Amostras com Flúor e metais alcalinos podem 
atacar PTFE e Alcanos Halógenos expandi-lo. 
Pesquise se a amostra não reage com PTFE. 

• O equipamento só deve ser aberto por pessoa treinada. 
• Manter longe de campo magnético. 
• A voltagem do equipamento deve corresponder à 

voltagem da rede. 
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• Certifique-se que o cabo de energia não toque a placa 
de aquecimento. 

• Não cubra ou mova o equipamento em funcionamento. 
• Observe a distância mínima de 100 mm lateral e 

acima.  

>100mm

>100mm

 

Figura 1 

2 Utilização 
O equipamento é projetado para mistura e/ou aquecer 
amostras líquidas em laboratórios, escolas, indústrias e 

hospitais, mas não é adequado para uso doméstico/ 
residencial e outras restrições mencionada no Capítulo 1.  

3 Inspeção 
3.1 Inspeção de Recebimento 
Desembale cuidadosamente o equipamento e verifique a 
ocorrência de qualquer dano ocorrido durante o transporte. 
Se isso acontecer, por favor, entre em contato com o seu 
fornecedor para suporte. 

 
Nota: 
Se houver qualquer dano aparente, por favor, não 
conecte o equipamento na tomada. 

3.2 Lista de Itens 

O pacote inclui os seguintes itens: 

Itens Qtdade 
Placa de agitação 1 
Cabo de energia 1 
Barra magnética 2 
Manual do usuário 1 

Tabela 1 
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4 Ligando a primeira vez. 
• Verifique se que a voltagem do equipamento é 

compatível com a voltagem da rede elétrica.  
• Certifique-se de utilizar uma tomada com aterramento.  
• Ligue o equipamento. 
• Adicione amostra e uma barra magnética em um 

frasco.   
• Coloque o frasco no local demarcado na placa. 
• Configure a velocidade de agitação e, caso esteja 

utilizando o modelo AAMP-10, a temperature. 
•  and start stirring. 
• Os equipamentos AMP-10 e AAMP-10 possuem 10 

posições para frascos controladas por um único botão. 
O equipamento AMP-16 possui 16 posições e 4 botões 
controladores, cada um controla 4 posições. 

 
Se as operações acima estão normais, o equipamento está 
pronto para uso. Se não, o equipamento pode estar 
danificado, por favor, entre em contato com seu vendedor 
ou com o departamento técnico da GEHAKA. 

5 Controle 

 
Figure 2  

 
Figure 3 
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Figure 4 

Itens Descrição 

Botão de ajuste 
de velocidade 

Configura a velocidade de agitação na 
faixa de 0 a 1100 RPM. A função 
agitação é ligada e desligada por esse 
botão. 
No equipamento AMP-16 cada botão 
controla 4 pontos de agitação.  

Botão de ajuste 
de temperatura 

Disponível apenas no modelo AAMP-10. 
Configura a temperatura da placa a partir 
da temperatura ambiente até 120ºC. A 
função aquecimento é ligada e desligada 
por esse botão 

Lâmpada 
Indicadora 

Lâmpada LED que indica quando o 
equipamento está ligado.   

Botão liga/desl Liga e desliga o equipamento 
Table 2 

6 Operação 
• Verifique se os botões de ajuste da velocidade e 

aquecimento estão completamente à esquerda 
(desligado). Coloque o equipamento em uma bancada 
segura e estável, e ligue-o na tomada. 

• Ligue o equipamento no botão liga/desliga. A lâmpada 
de indicação LED devera acender.  

• Gire o botão de ajuste de velocidade até atingir a 
velocidade desejada. Limitado a 1100 rpm. 

Nota: No AMP-16 cada botão de ajuste de velocidade irá 
controlar individualmente 4 pontos de agitação. 
• Gire o botão de ajuste da temperatura (apenas no 

modelo AAMP-10) até a temperatura desejada. 
Limitado a 120ºC. 

• O equipamento está pronto para trabalhar 
• Para finalizar retorne os botões para a posição inicial, 

totalmente à esquerda. Cuidado com partes quentes. 

7 Erros 
Se ocorrer qualquer falha no equipamento, desligue-o no 
botão liga/desliga. Ligue-o novamente. A função agitação e 
a função aquecimento deverão continuar a operação na 
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velocidade configurada anteriormente. Se o problema 
persistir entre em contato com a Assistência Técnica 
GEHAKA.  

8 Limpeza e Manutenção 
• A manutenção adequada pode manter o equipamento 

funcionando corretamente e prolongar sua vida útil.  
• Não pulverize limpadores no instrumento. 
• Desligue o equipamento da tomada para limpeza.  
• Utilize apenas os agentes de limpeza recomendados: 

Corantes Álcool Isopropílico 
Materiais de 
construção 

Água com detergente ou Álcool 
Isopropílico. 

Cosméticos Água com detergente ou Álcool 
Isopropílico. 

Alimentos Água com detergente 
Combustível Água com detergente 

Table 3 
• Antes de utilizar outros métodos de limpeza ou 

descontaminação, entre em contato com o 
departamento de suporte da GEHAKA para verificar 
se o método não irá danificar o equipamento.  

• Utilize roupas e EPI´s adequados durante a limpeza. 
• Em caso de envio para manutenção, envie 

equipamento com embalagem adequada, 
preferencialmente na embalagem original.  

9 Normas e Regulamentações 
Associadas 

A construção desse equipamento atende às Normas 
de Segurança: 
EN 61010-1 
UL 3101-1 
CAN/CSA C22.2(1010-1) 
EN 61010-2-10 
Construído de acordo com a Norma EMC: 
EN 61326-1 
Orientações Associadas à União Europeia: 
EMC-guidelines: 89/336/EWG 
Machine guidelines: 73/023/EWG 
 
Mudanças ou modificações sem aprovação da GEHAKA 
implicará em um ambiente inseguro e na perda da garantia, 
com isenção total de responsabilidade do fabricante. 
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10  Especificações 
Itens Especificações 

  10 Posições 16 Posições 

Voltagem [VAC]  

200-240/100-120
（AAMP-10） 

100-240 
（AMP-10） 

100-240 

Frequência [Hz] 50/60 50/60 

Potência [W] 

490 
( AAMP-10) 

20 
(AMP-10) 

40 

Posições de Agitação 10 16 
Volume Máximo de 
Agitação (H2O) [l] 

0,4 0,4 

Distância entre pontos 
de agitação [mm] 

90 90 

Erro da velocidade de 
agitação [%] 

5 5 

Tamanho máximo da 
barra magnética [mm] 

30 30 

Motor Sem escova Motor DC 

Potência entrada [W] 12 12 
Potência agitação [W] 4 8 
Faixa Veloc.  [RPM] 0 – 1100 1 – 1100 
Controle Velocidade Escalar Escalar 
Potência Aquecimento 
[W] 

470 
(AAMP-10) 

- 

Faixa Temperatura[℃] 
Amb. - 120ºC 
(AAMP-10) 

- 

Temperatura média 
máxima na amostra. 
(dentro do frasco) [℃] 

70 
(AAMP-10) 

- 

Controle Temperatura Escalar - 

Dimensões Placa [mm] 180×450 365×345 
Dimensão Total 
(F×P×A) [mm] 

182×622×65 380×622×65 

Peso [kg] 3.2 6 
Temperatura  
Amb. de trabalho [°C] 

5－40 5－40 

Umidade Amb. de 
trabalho 

80% 80% 

Classe de Proteção 
Acordo c/ DIN 60529 

IP42 IP42 
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11 Modelos 

AAMP-10 

Agitador Magnético Multi 
Posições, com Aquecimento. 
Agitação até 1100 RPM, 
aquecimento até 120ºC, 10 
Posições, placa em aço inox com 
filme de silicone, 220V - 60Hz. 

AAMP-10 

Agitador Magnético 
Multiposições, com Aquecimento. 
Agitação até 1100 RPM, 
aquecimento até 120ºC, 10 
Posições, placa em aço inox com 
filme de silicone, 110V - 60Hz. 

AMP-10 

Agitador Magnético 
Multiposições, com Aquecimento. 
Agitação até 1100 RPM (sem 
aquecimento), 10 Posições, placa 
em aço inox com filme de silicone, 
100-240V - 60Hz. 

AM-16 

Agitador Magnético 
Multiposições, com Aquecimento. 
Agitação até 1100 RPM (sem 
aquecimento), 16 Posições, placa 
em aço inox com filme de silicone, 
100-240V - 60Hz.  

 

Acessórios 

Código Descrição 

18900006 Barra magnética, PTFE (10mm x 6mm) 

18900007 Barra magnética, PTFE（15mm x 8mm) 

18900008 Barra magnética, PTFE（20mm x 8mm) 

18900009 Barra magnética, PTFE（25mm x 8mm) 

12500005 Barra magnética, PTFE (30mm x 6mm) 

18900011 Barra magnética, PTFE（40mm x 8mm) 

18900015 Removedor de barras magnéticas 
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Ind. e Com. Eletro-Eletrônica GEHAKA Ltda. 
Av. Duquesa de Goiás n. 235 – 05686-900 - SP 

vendas@gehaka.com.br 
www.gehaka.com.br 
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