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Agitador Magnético c/ Aquecimento 

 - Modelo AREC.T 

DESCRIÇÃO 
 

O agitador magnético com aquecimento AREC.T está equipado com placa de cerâmica branca 

altamente resistente à corrosão. O painel de controle contém o sistema eletrônico e foi 

concebido como uma unidade separada da placa de aquecimento, para garantir total segurança 

durante o trabalho, enquanto a inclinação dos controles foi especialmente projetado para uso 

fácil pelo operador. 

  

O sistema SpeedServo mantém constante a velocidade de agitação, mesmo quando variar a 

viscosidade do meio.. Uma solução avançada, confiável e segura oferecida pela VELP para 

atender uma grande variedade de necessidades. 

  

AREC.T pode operar continuamente ou de acordo com o temporizador, que pode ser 

programado com uma duração de 999 minutos com o modo de desligamento automático. 

O agitador mantém ativo o aviso de “Hot Plate Warning”, que permanece no display mesmo 

quando o equipamento estiver desligado até que a temperatura na superfície da placa esteja 

abaixo de 50ºC. 

Agitador magnético digital com placa de aquecimento retangular em cerâmica, durável, fácil de 

limpar e com programação de tempo para até 999 minutos  (com desligamento automático).  



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MOTOR 

 

AREC.T está equipado com um motor de alta potência e 

extremamente confiável para agitar volumes de até 15 litros 

(H2O) em altas velocidades. 

  

Outra característica deste agitador é o sistema de contra-

reação SpeedServo™, que garante velocidade constante, 

mesmo quando ocorrer mudanças de viscosidade. 

BENEFÍCIOS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Estrutura Tecnopolímero 

Placa de aquecimento Material cerâmico 

Tamanho da placa de aquecimento 180x180 mm 

Grau de proteção CEI EN 60529 IP 42 

Visualização da temperatura 
programada 

Display Digital 

Potência 800 W 

Peso 3,3 kg 

Dimensões (LxAxP) 203x94x344 mm 

DESEMPENHO 

Ajuste eletrônico de velocidade  Até 1500 rpm 

Ajuste eletrônico de temperatura temperatura ambiente até 550°C 

Capacidade de agitação (H2O) Até 15 litros 

Timer programável 0-999 min. 

Desligamento automático da placa de 
aquecimento  

Possível 

Desligamento automático da Agitação  Possível 

Contrarreação Velocidade constante 

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

"Warning Hot Plate" 
Alerta sinalizado sempre que a temperatura da 
placa de aquecimento for superior a 50°C 



PAINEL FRONTAL 

 

O display digital com brilho intenso e de fácil leitura 

mostra a temperatura constantemente para o operador. 

Girando o botão do centro, é possível ajustar a 

temperatura (até 550°C), enquanto o botão da direita 

ajusta a velocidade de agitação (até 1500 RPM). 

AREC.T oferece a possibilidade de programar o seu tempo 

de funcionamento, até um máximo de 999 minutos, 

utilizando o botão localizado no lado esquerdo do visor. 

Uma vez que o cronômetro chegar à zero, o instrumento 

será automaticamente desligado, e o aquecimento e a 

agitação serão interrompidos. 

ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP42 

 

O AREC.T garante um nível superior de proteção ao 

usuário, graças ao painel elevado e a cavidade que 

separa a chapa de aquecimento dos controles, evita 

que vazamentos tenham contato com o display do 

painel de controle. 

O painel de controle de fácil acesso é posicionado a 

uma distância segura da fonte de calor, ficando 

protegido contra eventuais respingos e vazamentos. 

A estrutura fundida sob pressão impossibilita que 

respingos alcancem as partes internas do 

equipamento. Um equipamento com índice de 

proteção IP42 significa alta proteção ao usuário e 

longa vida útil ao equipamento. 

Uma vez que o aparelho tenha sido desligado ou após 

definir a temperatura de zero, o alerta "Hot Plate Warning" 

permanecerá exibido, para maior segurança. Logo que a 

temperatura fique abaixo de 50°C, a mensagem será 

automaticamente desligada. 



DESIGN 

 

O AREC.T apresenta design inovador e moderno e 

baixa altura, o que proporciona maior conforto ao 

operador. 

Além disso, a inclinação do painel frontal foi 

projetada para facilitar a visualização do painel e 

comandos do equipamento. 

MODELOS DISPONÍVEIS 

PLACA EM CERÂMICA 

 

Fácil de limpar e excepcional resistência. 

Com um pano umedecido você removerá facilmente os 

resíduos, deixando a placa perfeitamente limpa. 

Outro aspecto é que a cerâmica, por ser um material 

inerte e muito rígido, possibilita alta resistência a 

praticamente qualquer tipo de agressão física ou 

química. 

Descrição Voltagem Código 

AREC.T 230 V / 50-60 Hz F20500051 

AREC.T 115 V / 60 Hz F20510051 

ESTRUTURA EM TECNOPOLÍMERO 

 

O AREC.T foi o primeiro equipamento em nossa 

indústria a ser fabricado em tecnopolímero, sendo a 

solução ideal para aplicações que demandem alta 

resistência a ácidos, bases e solventes. A Velp está 

constantemente focada em desenvolver produtos de 

qualidade superior e oferecer soluções inovadoras aos 

seus clientes. 



ACESSÓRIOS OPCIONAIS 



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 


