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Agitador Mecânico – Modelo Modelo DLH – Marca 

VELP
Agitador mecânico para líquidos com viscosidades médias e altas, com display digital.

DESCRIÇÃO

Display Digital:

- Maior facilidade de uso e precisão;

- Informa permanentemente velocidade programada, velocidade real e timer;

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 DLH 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.

Display Digital

DLH informa de maneira simultânea no display os seguintes parâmetros:

velocidade programada, velocidade real e o tempo remanescente.

DLH é equipado com um timer programável para operação autônoma

que pode ser configurado até 999:59 minutos e com desligamento

automático.



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

DLH 80-260 V / 50-60 Hz F201A0157

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

