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Banho com Agitação – Modelo 1092 

DESCRIÇÃO 
 

• Controle de temperatura microprocessado. 

• Excelente estabilidade de temperatura: ±1⁰C a 50⁰C. 

• Ótima distribuição de temperatura em todo interior do banho. 

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

de 0.1⁰C. 

• Display digital para frequência de agitação. 

• Teclas de toque suave com símbolos característicos. 

• Monitoramento eletrônico; em caso de problema, a causa é mostrada no display. 

• Duas proteções independentes contra super-aquecimento. 

• Mecanismo de agitação robusto, livre de manutenção e controle de velocidade digital 

constante com inicio lento. 

• Velocidade constante independente da carga. 

• Rack de agitação de fácil remoção. 

• Tampa arqueada com isolamento térmico e dupla parede, previne contra retorno de 

gotas de condensado nos frascos. 

• Interior do banho e rack de agitação fabricados em aço inox. 

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

• Válvula de drenagem na parte traseira do equipamento. 

• Serpentina de resfriamento interno para aplicações abaixo da temperatura ambiente. 

 



APLICAÇÕES: 

Banhos com agitação GFL são utilizados em qualquer aplicação onde há necessidade de 

controle preciso de temperatura durante agitação. As aplicações incluem incubações, 

fermentações, homogeneizações, reações químicas e bioquímicas, estudos enzimáticos e 

celulares. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Faixa de temperatura ( operação com 
serpentina de refrigeração) 

10⁰C a 80⁰C 

Faixa de temperatura Aprox. 5⁰C acima da temperatura ambiente a 80⁰C 

Faixa de temperatura ( operação com 
regulador de nível e água) 

Aprox. 3⁰C acima da temperatura da água de rede a 80⁰C 

Capacidade  20 Litros 

Agitação  Orbital 

Frequência de agitação 10-250rpms 

Amplitude de agitação 14m 

Dimensões internas 450 x 300 x 160mm ( L x P x A) 

Dimensões externas  635 x 505 x 400mm (L x P x A) 

Conexão elétrica 230V 50/60Hz 

Peso 35Kg 



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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