
 

 

 

 

              

 
 
 

Aplicação  
 

Equipamento projetado para atender as necessidades de empresas de seguimentos: 
Petroquímicos e químicos, caracterizados pela manipulação de óleos e derivados, onde à 
agitação é o foco principal para efeito de análise, pelo qual uma substância de viscosidade 
baixa ou média é submetida à um movimento centrípeto sem que haja mistura das 
moléculas criando a separação de sustâncias, deixando partículas com maior índice de 
características solidas e de peso especifico maior, no interior do tubo e consequentemente 
partículas mais leves tenderam á permanecer no lado superior do tubo de ensaio, podendo 
através desses aspectos, analisar e classificar substâncias.    

Características técnicas  

Gabinete 
Gabinete construído em aço carbono conformado por processo de ajuste fino, com a 
superfície coberta por pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo.  

Dimensões Largura = 570 mm, comprimento = 670 mm, altura = 405 mm.  

Controlador Controlador digital microprocessado com sistema PID. 

Motor Motor  de indução de 1,5 HP. 

Rotação Rotação de 400 à 6000 rpm.  

Câmara de centrifugação Fabricada com material não ferroso protegida com cinta de aço. 

Dimensões da câmara Diâmetro = 480 mm.  

Capacidade de agitação 4 tubos de 100 ml no tamanho de 8’’. 

Tensão de alimentação 220 VAC. 

Potência 1100 Watts. 

Descrição do aparelho 

Aparelho fabricado com controlador microprocessado, construção robusta em chapa de aço 
tratada e pintada, com fino acabamento em epóxi, câmara de centrifugação em material 
não ferroso resistente à produtos corrosivos, protegida por cinta de aço, motor de indução 
de 1,5 HP, sem escovas, atuando por  inversor de frequência controlado por 
microprocessador, que oferece  baixo desgaste, baixo ruído elétrico e audível  e alta 
estabilidade de rotação, tampa com  visor em acrílico que permite a aferição da rotação 
com tacômetro óptico e sistema  de ventilação que mantém a temperatura interna em 
valores adequados, painel frontal com display de cristal liquido com 64 caracteres que 
apresenta informações detalhadas do processo  e dos  ajustes feitos através de 5 teclas tipo 
membrana, permite gravar programas de trabalho, podendo ser ajustada a rotação. 

Projeto 
Equipamento projetado para fácil compreensão, apenas exigindo conhecimento técnico ao 

que se refere aos padrões de ensaio e recolhimento de dados de análises.  

Itens opcionais   Composição de itens que acompanha 

- Cruzeta para 4 tubos; 
- Tubo de 100 ml.   

- Centrifuga excelsa; 
- Manual técnico de utilização; 
- Certificado de garantia. 
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