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Agitador Magnético c/Aquecimento 

 – Modelo AREX 

Agitador magnético com aquecimento e placa revestida em cerâmica. Possui conexão de 

entrada para termorregulador digital VTF Vertex, para controle de temperatura direto no 

líquido. 

DESCRIÇÃO 
 

O agitador magnético com aquecimento AREX apresenta tecnologia de ponta em termos de 

materiais. O CerAlTop™ é uma placa de aquecimento em  alumínio, que garante a distribuição 

uniforme da temperatura por toda a superfície e possui um revestimento especial em cerâmica, 

característica que facilita a limpeza e confere excelente resistência à produtos químicos e 

arranhões. Esta placa de aquecimento possibilita controle e ajuste preciso da temperatura, bem 

como alto nível de confiança e segurança. 

 

O AREX é um agitador robusto e projetado para durar. É equipado com painel frontal elevado 

para escoamento de líquidos que possam cair sobre o equipamento.  O painel de controle é 

separado da placa de aquecimento, sendo que esta característica aumenta a classificação de 

segurança e também a durabilidade do instrumento. 

 

A inclinação do painel frontal foi cuidadosamente estudada para facilitar a utilização. 

O AREX possui porta de entrada para conexão com o VTF VERTEX, para que possa ser feito o 

controle de temperatura diretamente no líquido.  

 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

HOMOGENEIDADE DE TEMPERATURA 

  

Com o exclusivo CerAlTop™, fabricado em 

alumínio e revestido com cerâmica, possibilita 

excelente homogeneidade de temperatura e 

transferência de calor em toda superfície até 

370ºC. 

 

A proteção especial do revestimento em cerâmica 

possibilita uma limpeza fácil e confere excelente 

resistência contra ataques químicos e arranhões. 

BENEFÍCIOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material Construtivo Estrutura de alumínio com pintura epóxi 

Placa de Aquecimento Liga de alumínio com revestimento em cerâmica 

Diâmetro da Placa 155mm 

Conexão com Vertex Sim 

Grau de Proteção (CEI EN 60529) IP42 

Potência 630 W 

Peso 2,6kg 

Dimensões 165x115x280mm 

PERFORMANCE 

Controle Eletrônico de Velocidade Até 1.500 rpm 

Ajuste de Temperatura Temperatura ambiente até 370ºC 

Ajuste de Temperatura na amostra +/- 0,5°C com a utilização do Vertex 

Volume de Agitação (H2O) Até 20L 

Sistema de Agitação 
Imã de alta potência PCM acoplado a motor 
monofásico, maior desempenho em operações 
contínuas. 

Contra-reação 
Velocidade constante, mesmo com alterações na 
viscosidade da amostra. 



PAINEL DE CONTROLE INTUITIVO 

  

Painel de controle extremamente intuitivo. 

  

Utilize o botão da direita para ajustar a velocidade de 

agitação até 1.500 rpm e o botão da esquerda para 

controlar a temperatura de aquecimento até 370ºC. 

SEGURANÇA 

  

Máxima Proteção contra Vazamentos – IP42 

  

O agitador com aquecimento ARE assegura ótimo nível de 

segurança e proteção para o usuário, graças a elevação do 

painel de controle e exclusivo sulco para escoamento de 

líquidos. 

O painel de controle de fácil acesso é posicionado a uma 

distância segura da fonte de calor e é protegido contra 

possíveis danos causado por derramamento de líquido, devido 

a exclusivo sulco para escoamento de líquidos. 

A estrutura é projetada para que derramamentos acidentais 

não atinjam os componentes internos 

DESIGN 

  

Design inovador, estrutura rebaixada para maior 

conforta e ergonomia da utilização. 

  

A inclinação do painel frontal foi cuidadosamente 

estudada para facilitar a operação. 



AluBlocks™ - Maior variedade de aplicações 

 

Os acessórios AluBlocks™, permitem aos laboratoristas 

trabalharem com diferentes experimentos de agitação e 

aquecimento com grande flexibilidade e diferentes tipos 

de tubos. 

Crie a sua própria estação de trabalho capaz de suportar 

diferentes tubos de ensaio com nossas soluções 

modulares. 

Os AluBlocks são confeccionados em alumínio, o que 

garante excelente transferência de calor e ótima 

uniformidade na distribuição de temperatura.  

Fácil de montar e com grande versatilidade os AluBlocks 

permitem trabalho com diversas aplicações. 

Aumente sua produtividade, apenas um equipamento 

capaz de trabalhar com diferentes testes simultâneos, 

economize tempo, dinheiro e espaço na banca. 

CONTROLE E AJUSTE DE TEMPERATURA DIRETO NO 

LÍQUIDO 

  

Para uma performance ainda melhor, o AREX pode ser 

conectado com termorregulador digital VERTEX. 

Com o VTF é possível alcançar com excelente precisão o 

controle e ajuste de temperatura até 300ºC, com precisão 

de 0,5ºC 

O VTF é equipado com temporizador, que permite 

operações sem vigilância, aumentado a produtividade. 



MODELOS DISPONÍVEIS 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

Descrição Voltagem Código 

AREX 230 V / 60Hz F20500413 

AREX 115 V / 60Hz F20510413 

AREX+VERTEX 230 V / 60Hz SA20500413 

AREX+VERTEX 115 V / 60Hz SA20510413 

Itens inclusos no Kit: 
 
F20500413 
A00001069 
F208B0063 





Balanças 
Precisão 

Determinadora de Umidade 

Bebidas 
Analisador Enzimático Multi 

Parâmetros 

Contagem de Leveduras 

Destilador Alcoólico 

Determinador de Grau Alcoólico 

Acidez Volátil 

SO2 

Cromatógrafos 
GC 
Fast GC 
GC-MS 
GC x GC 
Amostradores Líquidos 
Amostrador HeadSpace 
HPLC 
Detectores IR em fase sólida 

Espectrofotômetros 
AA 
NIR 
UV/VIS 

Alimentos 
Dumas (Nitrogênio) 

Fibra 
Gordura 

Destiladores Kjeldhal  
Digestores Kjeldhal  

NIR 
Oxitest  

Solvente 

Meio ambiente 
DBO 
DQO 

Incubadoras 

Imunoensaios 

Leitoras 

Lavadoras 

Instrumentação Analítica 
Análise Térmica 

Condutivímetros 

Densímetros 

pHmetros 

Reatores / Sondas 

Refratômetros 

Tituladores 

Agitadores 
Magnéticos com Aquecimento 
Magnéticos sem Aquecimento 

Mecânicos 
Shakers  
Vortex  

Confira nossos produtos, serviços e soluções integradas através do site. 

Centrífugas        

Autoclaves        

Estufas          

  Destiladores Pielsen         

Evaporadores Rotativos        

 Freezeres          

Moinhos         

Muflas       

  Pipetas     

 Termocicladores 
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