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Termorreatores para Análise de DQO 

 ECO 8 e ECO 25 

DESCRIÇÃO 
 

O Termorreator ECO 8 pode processar oito amostras em tubos de Ø 16 mm e uma mostra em 

tubo de Ø 22 mm. O ECO 25 processa 25 amostras em tubos de Ø 16 mm. 

ECO 8 e 25 são fornecidos com uma proteção transparente para os tubos de amostra para uma 

maior segurança e confiabilidade. 

O operador pode definir cinco temperaturas diferentes (70, 100, 120, 150 e 160 ° C) e tempo de 

análise (30, 60, 120 minutos ou contínuo). 

Um sinal acústico indica o fim da análise e o instrumento desliga automaticamente. 

Termorreator para análise de Demanda Química de Oxigênio (DQO) para 8 e 25 posições com 

temperatura ajustável (70 ,100 ,120 ,150 ,160°C) e tempo de operação (30, 60, 120 minutos, ou 

contínua). 
 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Características técnicas 
Material de construção Metal pintado com tinta epóxi 

Modelos ECO 8 - 8 pos . (Ø16 mm ) + 1 pos . (Ø22 mm ) ECO 25 - 25 pos . (Ø16 

mm ) 

Ajuste de temperatura LED Indicativo 

Ajuste de tempo LED Indicativo 

Fim do ciclo Sinal acústico com desligamento automático 

Potência 140 W ECO 8 ECO 25 400 W 

Peso ECO 8 2 kg (4,4 libras) ECO 25 3,8 kg ( 8,4 Ib ) 

Dimensões ( LxAxP ) ECO 8 135x95x230 mm ( 5.3x3.7x9.1 in) ECO 25 155x95x275 mm ( em 

6.1x3.7x10.8 ) 

Desempenho 
Temperaturas de trabalho selecionáveis 70, 100, 120, 150 e 160 ( DQO em 30 Minutos) 

Tempo de trabalho selecionáveis 30, 60, 120 ou contínuas 

Aquecimento do bloco de dados técnicos 
Estabilidade de temperatura ± 0,5 ° C 

Homogeneidade de temperatura ± 0,5 ° C 

Precisão de temperatura ± 1 ° C 

Sinais 
Obtendo o ajuste de temperatura Sinal acústico e visual 

Contagem regressiva Sinal visual 

Fim de ciclo Sinal acústico e visual 

Falha no sensor de temperatura Sinal acústico e visual 

Sensor de temperatura danificado Sinal acústico e visual 

Faixa de temperatura Excedida Sinal acústico e visual 

BENEFÍCIOS 

Parâmetros intuitivos 
 

Os Termorreatores para Análise de DQO ECO 8 e ECO 25 

garantem uma programação simples e fácil dos parâmetros 

envolvidos na análise ( tempo e temperatura).. 

Ao clicar na tecla adequada, o usuário pode selecionar a 

temperatura e o tempo entre as diferentes opções (70, 100, 120, 

150 e 160 ° C e 30, 60, 120 minutos ou contínuo). 

A unidade desliga automaticamente quando expira o tempo de 

análise, alto nível de segurança é mantido durante toda a análise 

através de vários sinais acústicos e visuais que relatam situações 

anormais. 



Método de digestão micro, apropriado para análise de DQO em 
30 minutos. 

 

O método de digestão micro minimiza o consumo de reagentes e 

reduz o espaço requerido para o bloco reator que funciona com 

várias amostras ao mesmo tempo. 

Cada teste pode ser realizada independentemente em  tubos 

descartáveis comercialmente disponíveis já contendo reagentes  ou 

tubos vazios para adição, manual dos regentes. Os tubos  são 

inseridos no reator, utilizando pequenas quantidades de reagente 

e de amostra, diminuindo o custo de análise e o volume de 

resíduos. 

ECO 8 e ECO 25 são capazes de realizar análise DQO, em apenas 30 

minutos, graças a programação de temperatura elevada de 

digestão ( 160 ° C ) . 

Alto Nível de Segurança, Fácil manuseio 
 

A serie ECO de reatores garante elevado nível de segurança 

graças à tampa de proteção transparente que oferece um 

controle visual constante das amostras e proteção ao 

usuário contra quebra de frascos  e ainda  todas as 

características de segurança relacionadas ao controle de 

temperatura do bloco de aquecimento. 

Além disso, o ECO 25 pode suportar um extrator para os 

tubos de amostra, simplificando o manuseio dos tubos e 

sua rápida identificação através de um sistema  alfa-

numérico. 

O conforto é outro benefício, o usuário pode mover todos 

os tubos simultaneamente. 



MODELOS DISPONÍVEIS 

Descrição Voltagem Código 

ECO 8 115 V and 230 V / 50–60 Hz F101A0127 

ECO 25 115 V and 230 V / 50–60 Hz F101A0125 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

 
 

CA0091667 
ECO 8 Condensador 
200 milímetros tipo 

KS com tubo de 
polietileno de 3 

metros para a análise 
de lodos 

 

 
 

10000002 
ECO 8 – Dispositivo 
de conexão  para 
condensador NS 

29/32 para análise de 
lodos 

 

 
 

CA0091666 
ECO 8  - Tubo de 

ensaio para 
decomposição de 

amostra. Ø 22 
milímetros , NS 19/26 
cone com tampa de 
vidro para análise de 

lodos 
 

 
 

A00001039 
ECO 25 -  Extrator 

para tubos 
 

 
 

CM0091680 
Conjunto de tubos de 
ensaio de vidro com 
20 unidades .Ø 14 

mm interno e Ø  16 
mn externo 

 

 
 

CA0091636 
Estante para 12 tubos 
 



 
Acesse mais produtos através do site www.instrulab.com.br 


