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Incubadora com Agitação - Modelo 3033 

DESCRIÇÃO 
 

• Controle de temperatura microprocessado tipo PID. 

• Excelente estabilidade de temperatura: ±0.2⁰C a 40⁰C. 

• Ótima distribuição de temperatura em todo interior da câmara de incubação através de 

circulação de ar. 

• Monitoramento eletrônico de temperatura com alarme visual em caso de erro. O 

aquecimento é bloqueado e a causa é mostrada no display LED com códigos de erros. 

• Alarmes ajustáveis para limites superiores e inferiores de temperatura. ( Visual e sonoro). 

• Controle de tempo microprocessado mostra continuamente o tempo de corrida 

remanescente com sinal acústico no final do ciclo. 

• Teclas de toque suave com símbolos característicos. 

• Programação rápida e exata de temperatura, alta reprodutibilidade dos valores 

programados, tais como temperatura, frequência de agitação e tempo de incubação.  

• Programação e visualização de temperatura digital através de display LED em intervalos 

de 0.1⁰C. 

• Interface serial RS 232 para transferência de dados livre de problemas. 

• Serpentina de resfriamento interno para aplicações abaixo da temperatura ambiente 

• Funcionamento silencioso com início lento. 

• Estrutura externa a prova de corrosão fabricada com folha de aço galvanizada. 

• Interior da câmara e plataforma de agitação em aço inox. 

• Iluminação interior fluorescente. 

• Gabinete principal comporta até dois racks de agitação. 

 



APLICAÇÕES: 

A incubadora com agitação GFL 3033 é utilizada em aplicações que requerem movimentos 

circulares reprodutíveis e temperatura até 70⁰C. Estas incubadoras são preferidas por 

laboratórios de pesquisa e rotina, para procedimentos de incubação, fermentação, reações 

químicas e bioquímicas, estudo enzimático, bem como estudos de cultura bacteriológica.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Faixa de temperatura ( operação com 
serpentina de refrigeração) 

20⁰C a 70⁰C 

Faixa de temperatura Aprox. 8⁰C acima da temperatura ambiente a 70⁰C 

Precisão ±0.2⁰C 

Capacidade  20 Kg/15Litros 

Agitação  Orbital 

Frequência de agitação 20-250rpms 

Amplitude de agitação 25mm 

Dimensões internas 674 x 540 x 430mm ( L x P x A) 

Dimensões externas  930 x 890 x 820mm (L x P x A) 

Conexão elétrica 230V 50/60Hz 

Peso 135Kg 



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 
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