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Termorregulador Digital - Modelo VTF 

DESCRIÇÃO 
 

O VTF é equipado com a Tecnologia de Lógica Difusa, o que garante o controle e ajuste preciso 

de temperatura, sendo indicado para aplicações onde não podem ocorrer variações no 

aquecimento. 

O sistema de posicionamento do probe, permite ao operador ajustar sua posição de forma fácil e 

rápida, enquanto o exclusivo temporizador possibilita que a termorregulação possa ser pré 

programada. 

Este instrumento pode trabalhar acoplado a diversos modelos e marcas de agitadores com 

aquecimento. 

Graças ao acessório “Elemento de Derivação PW 10”, o VTF pode ser utilizado com qualquer 

tipo de aparelho com aquecimento, como banhos marias, chapas de aquecimento, etc. 

O VTF é fornecido com probe de temperatura e cabo de força para conexão direta aos agitadores 

Velp (AREX, AREC.X e AREX Digital). 

 

Indicado para aplicações onde é exigido controle preciso de temperatura. 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

BENEFÍCIOS 

EXCLUSIVO SISTEMA DE FIXAÇÃO 

 

O VTF é equipado com o exclusivo e inovador sistema para 

simplificar a instalação da haste de apoio e facilitar o 

posicionamento do sensor PT100 nos frascos. 

Os dois grampos permitem a regulagem de altura enquanto o 

grampo deslizante o ajuste horizontal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material Construtivo Tecnopolímero 

Fixação da Haste de ø 10 a ø 13mm 

Probe PT100 em Aço Inox 250mm de comprimento e ø 3mm 

Display LCD 

Índice de Proteção IP54 

Alimentação Elétrica 12V dc 

Peso 0,3kg 

Dimensões 75x145x120 mm 

PERFORMANCE 

Range de Temperatura -10 ... + 300ºC 

Precisão 0,5ºC 

Resolução 0,2ºC 

Configuração do tempo de trabalho de 0:00 a 24:59 

Leitura de tempo restante Sim 

Visualização da temp. max atingida Sim 

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 

Visualização no display e interrupção automática do aquecimento em caso de problema no 
probe. 

EXCELENTE PRECISÃO DE TEMPERATURA 

 

O termorregulador é ideal para muitas aplicações e atende aos requisitos 

mais exigentes em termos de precisão, confiabilidade e flexibilidade de 

utilização. Graças à tecnologia de lógica difusa, que ajusta automaticamente 

a termorregulação considerando variáveis como energia e dispersão 

térmica. 

O VTF garante desempenho superior em termos de controle de 

temperatura, com uma precisão de ±0,5ºC 



TEMPORIZADOR DIGITAL 

 

Outra característica única do VTF é o seu temporizador digital. 

Com ele é possível programar o tempo de funcionamento em 

até 24h59min. Assim que esse é atingido, o VTF desliga-se 

automaticamente. 

Se o modo temporizador estiver ligado, isso pode ser facilmente 

identificado no display.  

MODELO DISPONÍVEL 

Descrição Voltagem Código 

VTF 12V cc F208B0063 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 



Confira nossos produtos, serviços e soluções integradas através do site. 
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Cromatógrafos 
GC 
Fast GC 
GC-MS 
GC x GC 
Amostradores Líquidos 
Amostrador HeadSpace 
HPLC 
Detectores IR em fase sólida 

Meio ambiente 
DBO 
DQO 

Incubadoras 
Nitrogênio Amoniacal 
Sistema para óleos e graxas 

Imunoensaios 

Leitoras de ELISA 

Lavadoras de ELISA 

Instrumentação Analítica 
Análise Térmica 

Condutivímetros 

Densímetros 

pHmetros 

Reatores / Sondas 

Refratômetros 

Tituladores 

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 

Bebidas 

Analisador Enzimático Multi 
Parâmetros 

Contagem de Leveduras 

Destilador Enológico (não 
alcoólico) 

Destilador Alcoólico 

Balança hidrostática 
p/determinação de grau 

alcoólico  

Acidez Volátil 

SO2 

Balanças  
Analíticas 

Microbalanças 
Determinadora de Umidade 

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)  


