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Agitador Mecânico – Modelo Modelo LH –

Marca VELP
Agitador mecânico para líquidos com viscosidades médias e altas.

DESCRIÇÃO

Performance:

- Controle e ajuste eletrônico de velocidade de 50 a 2.000rpm;

- Capacidade de agitação de até 40L (H2O);

- Torque máximo de 80Ncm;

- Viscosidade máxima de agitação de 50.000 mPas;

- Início de agitação suave para evitar respingos e criação de bolhas na amostra;

Robustez:

- Estrutura em tecnopolímero, evita ferrugens;

- Evita danos decorrentes de reações químicas;

- Maior durabilidade;

Segurança em primeiro lugar:

- Equipamento para automaticamente em caso de bloqueio do eixo;

- Possui proteção contra sobrecarga, sobrecorrente e sobretemperatura;

- Possui IP40

Fácil e Prático:

- Exclusivo mandril que possibilita troca utilização de eixos entre 1 e 10mm

- Mandril sem necessidade de qualquer tipo de ferramenta para substituição dos eixos



Agitador potente e com controle de velocidade preciso

O equipamento é programado para que o início da agitação seja

suave, evitando respingos e a criação de bolhas na sua amostra.

Atinge até 2.000 rpm e é ideal para volumes de até 40 litros.

Trabalha com viscosidades médias e altas de até 50.000 mPa*s.

Além disso, o LH é equipado com sistema de contra-reação

SpeedServo, que mantem a velocidade de agitação constante,

mesmo quando o líquido sofre alterações na viscosidade.

Equipamento de alta durabilidade

Os agitadores da Velp são projetos e produzidos para

garantir uma longa vida útil e baixos custos com

manutenções. A escolha dos materiais utilizados na sua

fabricação e muito criteriosa.

Motor – garante que o equipamento pode trabalhar de

forma contínua por vários anos;

Estrutura selada (IP40) – Estrutura selada em tecnopolímero,

evita a entrada de poeiras e outras partículas que possam

reduzir a vida útil do sistema de agitação.

Fácil utilização e alta proteção

Os agitadores mecânicos da Velp são equipados com mandril de

fácil utilização. Com este sistema não é necessário a utilizaçaõ de

que nenhum tipo de ferramenta para troca do eixo de agitação.

Alem disso, este mandril permite trabalhar com eixos entre 1 e

10mm de diâmetro.

São equipamento muito intuitivos e fáceis de utilizar. Estão

equipados com diversos sistemas para garantir a segurança do

operador e do equipamento, tais como: sobrecarga,

sobrecorrente e sobretemperatura.



MODELOS DISPONÍVEIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura Tecnopolímero e metal revestido com pintura epoxi

Range do Mandril 1-10 mm

Grau de proteção CEI EN 60529 IP 40

Potência 190 W

Peso 2,9 kg

Dimensões (LxAxP) 80 x230 x 196 mm

Controle de velocidade eletrônico 50-2.000 rpm

Volume máximo Agitable (H2O) 40 litros

Viscosidade máx 50.000 (mPa*s) 

Torcente tempo máximo 80 Ncm

Uso Ambiente Temperatura 0-40 °C

Descrição Voltagem Código

LH 80-260 V / 50-60 Hz F201A0156

ACESSÓRIOS
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Imunoensaios
Leitoras de ELISA

Lavadoras de ELISA

Balanças 

Analíticas

Determinadora de Umidade

Microbalanças

Precisão

Espectrofotômetros
AA
ICP
NIR

UV/VIS

Alimentos

Destiladores Kjeldhal

Digestores Kjeldhal

Dumas (Nitrogênio)

Extrator de Lipídios

Fibra Bruta e Alimentar

NIR

Oxitest ( vida de prateleira) 

Cromatógrafos
Amostrador HeadSpace
Amostradores Líquidos

Detectores IR em fase sólida
Desorvedor Térmico

Fast GC
GC

GC x GC
GC-MS
HPLC

Meio ambiente 
DBO
DQO

Incubadoras
Nitrogênio Amoniacal

Nitrogênio NTK
Sistema para óleos e graxas

Instrumentação Analítica
Analisadores de Aminoácidos

Analisadores de Mercúrio
Analisadores TOC
Análise Térmica
Condutivímetros

Densímetros 
pHmetros 

Reatores / Sondas
Refratômetros

Tituladores

Bebidas
Acidez Volátil

Analisador Enzimático Multi 
Parâmetros

Balança hidrostática p/determinação 
de grau alcoólico 

Contagem de Leveduras
Destilador Enológico

SO2

Agitadores

Magnéticos com Aquecimento

Magnéticos sem Aquecimento

Mecânicos

Shakers

Vortex

Autoclaves | Banho Maria | Centrífugas |  Destiladores Pielsen |   

Estufas (bacteriológica e secagem) |        Evaporadores  Rotativos |  

UltraFreezeres |  Moinhos |   Muflas |    Pipetas Mono & Multi Canais    

Termocicladores

http://www.instrulab.com.br/

