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1. Introdução  

 Centrífuga recomendada para rotinas de trabalho no campo da pesquisa, ensino e diagnóstico 

laboratorial humano ou veterinário. Oito tubos de 15ml podem ser simultaneamente centrifugados em um rotor 

de ângulo fixo de 45°. 

 Antes de começar a utilizar este equipamento, leia atentamente este manual de instruções.  

 

1.1 Embalagem  

• Centrífuga digital microprocessada – Modelo CE1161  

• Rotor pra oito tubos de 15ml  

•  Oito caçapas  

•  Manual de Instruções 

 

1.2 Instalação do equipamento  

1.2.1 Coloque a centrífuga em uma superfície plana e nivelada. Certifique-se de que as aberturas de ventilação 

não estejam bloqueadas.  

1.2.2 Insira o cabo de força no conector de energia do equipamento e depois conecte à uma tomada.  

               

 

1.2.3 Uma distância de segurança de 30 cm deve ser mantida em torno da centrífuga durante a operação. Não 

devem ser colocados nesse espaço, nenhum objeto que possa causar danos ou algum acidente com a centrífuga.  

1.2.4 Ligue o interruptor principal. Quando os dígitos na tela ficarem visíveis, a centrífuga está pronto para ser 

operada. O rotor deve ser colocado no eixo do rotor e fixado com as presilhas.  

         Antes de iniciar-se a operação, certifique-se de que as presilhas do rotor estejam bem presas.  

2. Dados Técnicos 
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Modelo  Centrífuga Digital Microprocessada CE1161  

Fonte de Energia  240 V ～ 50-60Hz  

Potência  40W 

Velocidade Máxima  5.000 rpm  

Força Centrífuga Máxima  3.074 rcf  

RPM / RCF  Ok  

Timer  10 seg ～ 99 min  

Carga Máxima  8×15ml  

Densidade Máxima  Permitida  1.2g/ml 

Tempo para atingir velocidade máxima  20-80 segundos  

Frenagem a partir da velocidade máxima  20-80 segundos  

Temperatura ambiente  5℃ ～ 35℃ 

Dimensões  330mm×310mm×230mm  

Peso com rotor  7,0 kg  

 

3. Precauções de Segurança 

 

   

 

 

 

O rotor e  sua tampa devem sempre estar presos  de forma segura. Se a 

centrifuga fizer barulhos estranhos quando iniciar, o rotor ou a tampa do rotor 

não deverm estar fixados corretamente. Deligue  o equipamento imediatamente, 

pressionando a tecla “START/STOP”.  

Não use rotores danificados.  
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3.1 Precauções de Segurança 

3.1.1 A densidade de 1,2 g/ml não deve ser ultrapassada na velocidade máxima.  

3.1.2 Tubos danificados não devem ser utilizados. Tubos danificados podem ocasionar perda de amostras e 

danos à centrífuga.  

3.1.3 Fechar as tampas do tubo de ensaio antes da centrifugação. Tampas abertas podem ser arrancadas durante 

a centrifugação e danificar a centrífuga.  

3.1.4 Os tubos devem ser colocados simetricamente no rotor.  

3.2 Manutenção do Rotor  

3.2.1 Rotores com estrutura comprometida estão sujeitos a desbalanceamentos que podem danificar a centrífuga 

e causar acidentes.  

3.2.2 Evite danos causados por produtos químicos agressivos, incluindo entre outros, álcalis fortes e fracos, 

ácidos fortes.  

3.2.3 No caso de contaminação por agentes agressivos, o rotor deve ser limpo imediatamente, usando 

detergente neutro.  

 

4. Guia de operação  

4.1 Botões de Comando                                                    

                                                         

START / STOP ---- Iniciar ou Parar centrifugação  

SHORT-SPIN ---- Centrifugação de Curta Duração  

OPEN -------------- Abrir a tampa  

�� -----------------Definir o tempo e a velocidade  

 

 

4.2 Inserir e Remover o Rotor  

Não mova a centrífuga durante o funcionamento.  

 



4 

 

 Coloque o rotor no eixo do motor, e em seguida coloque as presilhas do rotor. Aperte as presilhas do 

rotor girando no sentido horário. Para liberar o rotor, gire as presilhas do rotor no sentido anti-horário. 

       Antes de cada operação, certifique-se que o rotor está firmemente fixado. 

4.3 Carregar o Rotor 

 Os tubos devem ser distribuídos no rotor simetricamente. Para minimizar a diferença de peso entre os 

tubos, é recomendado tarar as amostras com uma escala. Isso irá reduzir o desgaste no rotor e os ruídos de 

funcionamento. 

4.4 Modo Programado 

4.4.1 Ligue o interruptor de energia. Aperte a tecla "OPEN" para abrir a tampa, coloque os tubos no rotor de 

forma simétrica e feche a tampa centrífuga. 

4.4.2 Pressione as teclas �� para selecionar o tempo de funcionamento. O tempo pode ser pré-selecionado 

entre 10 segundos e 99 minutos. Pressione as teclas de velocidade ��para definir a velocidade de 

centrifugação. A velocidade máxima é de 5.000 rpm. 

4.4.3 Pressione a tecla "INICIAR / PARAR" uma vez para iniciar a operação. Pressione a tecla "INICIAR / 

PARAR" pela segunda vez para interromper a operação. O tempo restante de operação aparecerá no visor.    

No final da operação, a tampa abrirá automaticamente. 

As configurações de tempo e velocidade de rotação podem ser alteradas durante a operação. O tempo de 

operação restante aparecerá no visor. 

4.5 Centrifugação de Curta Duração 

4.5.1 Ligue o interruptor de energia. Pressione a tecla "ABRIR" para abrir a tampa, coloque os tubos no rotor 

de forma simétrica e feche a tampa centrífuga. 

4.5.2 Pressine a tecla "SHORT-SPIN".  A centrifugação se manterá durante o tempo em que esta tecla é 

pressionada. A rotação máxima é 5.000rpm. 

4.6 Alterar modo de exibição do display para Força Centrífuga Rcf 

      Pressione as teclas de velocidade �� simultaneamente, o visor muda de rpm para rcf. Pressione 

novamente as teclas�� de velocidade simultaneamente, o visor muda de rcf para rpm. 

A Força Centrífuga pode ser calculada com a seguinte fórmula: 

rcf = 1118 * 10
-5

 * n²* rmax 

n = velocidade de rotação em 1 / min 

rmax = 6 cm, raio de centrifugação máxima, em cm. 

4.7 Abrir a centrífuga em caso de falha de energia 
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5. Manutenção e Limpeza  

  

  

 

 

 

 

6. Solução de Problemas 

Erro Causa Solução 

Sem visualização 

no visor 

Sem conexão com 

uma fonte de 

energia. 

Falha de energia. 

Conectar o cabo de força 

em ambos os lados. 

Verificar o fusível da 

rede elétrica 

A tampa não 

pode ser aberta. 

Falha de energia. 

Rotor ainda está 

girando. 

Falha na trava da 

tampa. 

Abrir a centrífuga em 

caso de falha de energia 

(ver  item 4.7). 

Interromper a operação 

Solicitar Manutenção 

Centrífuga vibra 

durante a 

aceleração 

Rotor não está 

carregado 

simetricamente. 

Interromper a operação 

e carregar os tubos no 

rotor simetricamente. 

Desconecte a centrífuga da fonte de 

energia. Aguarde até que o rotor pare 

por completo. Em seguida, vire a 

centrífuga e mova a chave de bloqueio 

para a direita. A trava da tampa será 

aberta. 

O rotor e a parte externa da centrífuga devem ser limpos regularmente 

com um pano úmido. Desligue a centrífuga da rede elétrica, retire o rotor 

para limpá-lo separadamente. Apenas detergentes neutros podem ser 

utilizados para a limpeza. 

Verifique o rotor e seus orifícios quanto a existência de sujeiras ou danos. 

Em seguida,  insira novamente o rotor e aperte as presilhas. 
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Er=01 
Falha na trava de 

abertura  
Solicitar Manutenção 

Er=02 
Falha na trava de 

fechamento 
Solicitar Manutenção 

Er=08 Falha no motor Solicitar Manutenção 
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Anexo 1 Diagrama de fiação da centrífuga                    
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TERMO DE GARANTIA 

Por este certificado de garantia, a Global Trade Technology Comércio, Importação e Exportação LTDA – EPP, importadora e exportadora de 

produtos e equipamentos adquiridos por V.S.a., se compromete a prestar Assistência Técnica aos referidos produtos, nos termos da legislação 

pertinente, LEI nº 8.078, de 11 de Setembro 1990, e nos limites aqui estabelecidos. 

 

1. A Global Trade assegura ao comprador deste produto, a garantia de 90 (noventa) dias a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra. O 

produto deverá ser enviado ao Posto de Assistência Técnica Autorizada da Global Trade, acompanhado da Nota Fiscal e Certificado de Garantia. 

 

2. O período de garantia é composto de:  

 

a) Garantia legal de 90 (noventa) dias corridos, atendendo ao Código de Consumidor, mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias oferecidos 

por nossa empresa. 

b) No caso dos espectrofotômetros, as lâmpadas (tungstênio e deutério) têm garantia de 90 (noventa) dias corridos somente.  

 

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico credenciado pela Global 

Trade, apresentarem defeito técnico. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. É imprescindível, para 

o atendimento gratuito, que o produto/equipamento esteja dentro do prazo estipulado acima. 

 

4. Para exercício da presente garantia, o comprador deverá se utilizar somente do Posto Autorizado, cuja indicação será feita através do telefone 

(16) 3244-3900 - de segunda a sexta-feira, das 8:00h às 18:00h, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do envio do 

produto ao Posto Autorizado. O comprador também é responsável pela limpeza e descontaminação do equipamento para envio ao Posto 

Autorizado. 

 

5. FICA AUTOMATICAMENTE CANCELADA A GARANTIA NA OCORRÊNCIA DOS SEGUINTES EVENTOS: 

 

a) Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo. 

b) Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar e salinidade. 

c) Sinistro (roubo e/ou furto) 

d) Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções. 

e) Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas. 

f) Sinais de violações externas e rompimentos do lacre do produto. 

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela Global Trade. 

h) Se o Certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e/ou rasuras. 

i) Uso caracterizado como NÃO COMUM ou em desacordo com as normas estabelecidas no Manual de Instruções. 

j) Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho. 

 

6. NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA (ônus do consumidor): 

 

a) Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois estas informações constam das instruções que 

acompanham o produto. 

b) Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex.: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo. 

c) Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto. 

d) Escovas de carvão (no caso das centrífugas que operam com motor de escovas de carvão), caçapas plásticas danificadas por uso de 

centrífugas desbalanceadas, peças de equipamentos quebradas mecanicamente por quedas ou mau uso. 

 

ATENÇÃO: 

 

- Este certificado é comum a todos os produtos e equipamentos. Observe atentamente o tipo e o modelo adquirido, pois alguns possuem 

componentes e recursos que não são adequados tecnicamente aos outros. 

- Para manter seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento, procure somente o Posto de Serviço Autorizado que dispõe de 

peças originais e mão de obra treinada. 

- Para que o produto e equipamento seja coberto pela garantia, guarde sua respectiva Nota Fiscal/Cupom Fiscal durante o prazo de garantia. 
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- Para seu conforto e segurança consulte nossa Central de Assistência Técnica. De segunda a sexta-feira das 8:00h às 18:00h. Você terá todas as 

informações necessárias para melhor utilizar os recursos. 

 


