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Agitador Magnético c/ Aquecimento 

 – Modelo HSC 

DESCRIÇÃO 
 

 O agitador magnético com aquecimento HSC está equipado com placa de aquecimento em 

cerâmica branca de alta resistência à corrosão. O painel de controle é separado da placa de 

aquecimento para garantir total segurança durante o trabalho, enquanto a inclinação dos 

controles foi especialmente projetada para facilitar o uso ao operador.Ideal para quem procura 

o melhor desempenho em uma solução analógica. 

Agitador magnético com placa de cerâmica, durável e fácil de limpar. 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Inovador Corpo Tecnopolímero 

 

O agitador com aquecimento HSC é o primeiro a ser 

inteiramente feito com tecnopolímero, sendo perfeito 

para a resistência à ácidos, bases e solventes.A Velp 

Scientifica foca no desenvolvimento de novos materiais, 

a fim de oferecer soluções inteligentes para nossos 

clientes. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Estrutura Plástica 

Placa de aquecimento Material de cerâmica 

Diâmetro da placa de aquecimento 180x180 mm 

Grau de proteção CEI EN 60529 IP 42 

Potência 800 W 

Peso 3,3 Kg 

Dimensões (LxAxP) 203x94x344 mm 

DESEMPENHO  

Regulação de velocidade eletrônica Até 1300 RPM 

A regulação da temperatura Da temperatura ambiente até 400 ° C 

Capacidade de agitação (H2O) Até 15 litros 

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

BENEFÍCIOS 

Painel de controel 

 

Girando o botão à esquerda, é possível ajustar a 

temperatura (até 400°C). E a direita controla a velocidade de 

agitação (até 1.300 RPM). 

Proteção máxima, IP 42. 

 

O agitador com aquecimento HSC garante um nível superior de segurança e proteção para 

o usuário, graças ao painel de controle elevado.O painel de controle está posicionado a 

uma distância segura da fonte de calor e está protegido contra possíveis danos causados 

por derrames de líquidos.A estrutura é projetada com o painel de controle elevado e uma 

calha para proteger o equipamento contra derramamentos acidentais de líquidos. 



Perfil baixo, design atraente. 

 

O agitador com aquecimento HSC possui um design 

baixo, altamente inovador e atraente para um conforto 

excepcional.Além disso, a inclinação do painel frontal 

foi cuidadosamente desenvolvida para facilitar o uso. 

MODELOS DISPONÍVEIS 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

Descrição Voltagem Código 

HSC 230 V / 50-60 Hz F20500101 

HSC 115 V / 60 Hz F20510101 



Confira nossos produtos, serviços e soluções integradas através do site. 
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Imunoensaios 
Leitoras de ELISA 
Lavadoras de ELISA 

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 

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 (não alcoólico) 
SO2 


