
 

 
Centrífuga Digital CE3001 

 

 

Manual de Instruções 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Antes de usar o equipamento, leia o Manual de Instruções cuidadosamente, para garantir 

operação correta, rápida e segura. 
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1. Notas de Segurança 

 

As notas de segurança estão indicadas como abaixo. 

 

!       

 

     

!     

 

1. Para segurança do operador, mantenha uma distância de 30cm do equipamento quando ele estiver 

em funcionamento. 

2. Não armazene substâncias inflamáveis próximas ao equipamento. 

3. Não tente abrir a tampa enquanto o rotor estiver girando. 

4. Não tente frear ou parar o rotor com as mãos. 

5. Não coloque amostras inapropriadas na centrífuga, como compostos químicos corrosivos. 

6. Não incline ou mova a centrífuga com rotor em funcionamento. Não debruce sobre o equipamento.  

7. Não exceda a velocidade máxima nominal do rotor ou caçapas em uso. 

8. Não use rotores ou caçapas danificadas. Verifique para que sejam em perfeito estado antes do 

funcionamento. 

Em caso de barulho ou vibração anormal, interrompa o funcionamento e contate assistência técnica. 

 

 

!      

 

 

1. Não centrifugue amostras corrosivas, pois podem danificar rotores, caçapas, cruzetas, etc. 

2. Velocidade máxima do rotor depende dos rotores, caçapas e adaptadores a serem utilizados. 

3. Use as caçapas e adaptadores com sua capacidade nominal. 

4. Fixe o rotor ao eixo de transmissão da centrífuga apropriadamente. Não solte o rotor ou coloque 

força excessiva sobre o eixo da centrífuga para evitar danificá-lo. 

5. Limpe o interior do orifício de acionamento (orifício da coroa) do rotor e da superfície do eixo de 

acionamento (coroa) da centrífuga uma vez por mês. 

6. Não derrame nenhuma solução como água, detergente ou desinfetante diretamente na câmara de 

centrifugação. 

7. Nesse caso, os rolamentos da unidade de acionamento podem ficar corroídos ou deteriorados. 

8. Antes de movimentar a centrífuga, remova o rotor da câmara de centrifugação, para evitar dano 

ao eixo de acionamento. 

 

“NOTA” indica situação em que não há impacto direto na segurança pessoal. 

PERIGO: Essa nota indica uma situação de perigo eminente, que se não 

observada, pode resultar em injúria pessoal severa.  

 

ATENÇÃO: Essa nota indica uma situação de perigo potencial, que se não 

observada, pode resultar em injúria pessoal ou poluição ambiental. 

CUIDADO: Essa nota indica situação de perigo potencial, que se não 

observada, pode resultar em injúria pessoal ao dano ao equipamento. 
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Cuidados durante Instalação ou Manutenção 

 

!   

 

 

        2. Ao fazer a manutenção da centrífuga, desligue o interruptor, desligue o quadro de 

distribuição da sala de centrifugação e aguarde pelo menos três minutos antes de mexer na centrífuga 

para evitar riscos de choque elétrico. 

 

 

 

 

! 

 

 

 

Segurança Elétrica 

 

  !      

 

 

 !    

 

 

Segurança contra Risco de Fogo 

 

!    

 

 

 

Segurança Química e Biológica 

 

!    

ATENÇÃO: 1. Nivele a centrífuga usando os quatro reguladores de nível e prenda-

os completamente. A fixação inadequada pode causar movimento inapropriado da 

centrífuga. 

CUIDADO: 1. Evite locais expostos a radiação ultravioleta para armazenamento e 

operação da centrífuga. Caso contrário, a tampa poderá ficar descolorida e o 

revestimento poderá ser removido. Se a instalação do equipamento nesses locais for 

inevitável, cubra a centrífuga com um pano após operação para protege-la da radiação 

ultravioleta.  

ATENÇÃO: a centrífuga deverá ser aterrada apropriadamente para evitar riscos 

de choque elétrico.  

 

CUIDADO: Não coloque recipientes contendo líquido sobre ou perto da 

centrífuga. Se derramarem, o líquido pode entrar no equipamento e danificar os 

componentes elétricos. 

 

CUIDADO: Este equipamento não foi projetado para uso com materiais 

explosivos ou inflamáveis. 

ATENÇÃO: Certifique-se de tomar as medidas de segurança necessárias 

antes de usar amostras de sangue infecciosas. 

1. Se a centrífuga, rotor ou acessórios estiverem contaminados, certifique-

se de descontamina-los de acordo com as Boas Práticas do laboratório. 
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Características da Centrífuga CE3001 

 

A Centrífuga Digital CE3001 é uma centrífuga de bancada de baixa velocidade, alto desempenho, 

baixo nível de ruído e baixa vibração.  

 

⚫ Utiliza motor sem escovas de corrente contínua de alto torque; 

⚫ Controle microprocessado e painel de controle de toque suave; 

⚫ Display digital que indica os parâmetros da corrida; 

⚫ Tampa com trava de segurança e alarme; 

⚫ 10 níveis de aceleração e desaceleração. 

 

 

Parâmetros técnicos: 

 

 

Velocidade máxima 4000 rpm 

Volume máximo 6×50 ml 

RCF máximo 2390×g 

Timer 0~99min 

Precisão da velocidade ±20 rpm 

Ruído ≤55dB 

Tensão 110V-220V, 50Hz, 1A 

Dimensões 485mm×320 mm×265mm 

 

 

Parâmetros dos rotores:  

 

Código Tipo Vol. Max.  

(ml) 
Vel. Máx. (rpm) 

RCF Max. 
（×g） 

3001R01 Rotor de Ângulo Fixo 30×7/5ml 4000 2250 

3001R02 Rotor de Ângulo Fixo 24×10/7/5ml 4000 2200 

3001R03 Rotor de Ângulo Fixo 16×15ml 4000 2250 

3001R04 Rotor de Ângulo Fixo 12×15/10/7/5ml 4000 2150 

3001R05 Rotor de Ângulo Fixo 6×50ml 4000 2100 

 

Obs: Caso apresentar algum tipo de erro, diminuir o parâmetro de velocidade da centrífuga.  

 

Desembalagem: 

Assim que receber o equipamento, verifique se há danos na embalagem. Caso houver, anote no 

Conhecimento de Transporte da transportadora e tire fotos.  

Desembale o equipamento, retire o Manual de Instruções, verifique os componentes e acessórios, de 

acordo com os itens da Embalagem. 

Caso algum componente não tenha sido recebido, contate-nos. 

 

 



 

4 

 

Instalação: 

A centrífuga deve ser instalada em bancada estável e nivelada, permitindo que seus quatro pés de 

borracha toquem a superfície. Conecte uma extremidade do cabo de energia na centrífuga e a outra 

extremidade na tomada (lembrando que a tomada deve ser aterrada para reduzir risco de choques 

elétricos). 

 

Operação: 

 

Ligar 

Interruptor está localizado no canto inferior direito do painel de controle. Mova-o para “I”, a 

centrífuga está ligada (quando o interruptor estiver na posição “O”, a centrífuga está desligada).  

1. Verifique se as porcas no rotor estão soltas ou não. Se estiverem, aperte-as. 

 

2. Coloque as amostras nos tubos, verificando visualmente se estão no mesmo nível; 

 

3. Coloque os tubos no rotor simetricamente. Caso contrário, resultará em vibração severa durante 

a centrifugação, o que pode ocasionar acidentes. 

 

4. Feche a tampa, certificando-se que está travada. 

 

5. Ajuste os parâmetros. 
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Painel – Figura 1 

 

 

① Tela de Velocidade/RCF/No.Rotor 

② Tela de tempo 

③ Abertura da tampa 

④ RCF  

⑤ +/- Teclas de ajuste de velocidade 

⑥ +/- Teclas de ajuste de tempo 

⑦ Iniciar a centrífuga 

⑧ Parar a centrífuga 

⑨ Luz de Funcionamento e Luz de Parada  

 

Em “① “ é tela de conversão Velocidade / RCF / No.Rotor 

O botão RCF pode ser pressionado para exibir, respectivamente, no display No. Rotor, Velocidade e 

Força Centrífuga (RCF). 

OBS: Tela de velocidade usualmente exibe “rpm” como padrão 

 

（1）Ajuste de velocidade 

Como mostrado na Figura1, pressione os botões de ajuste de velocidade⑤   ，, velocidade varia 

de 0rpm ao máximo de 4000rpm. Ajuste a velocidade desejada e, após o display digital piscar duas 

vezes, a velocidade ajustada estará armazenada automaticamente. 

 

（2）Ajuste de força centrífuga (RCF) 

Como mostrado na Figura1, pressionando a tecla ④ “RCF”, na tela ① do display aparecerá valor 

RCF. Pressionando botão ⑤ △, o valor de RCF varia de 0 ao valor máximo de RCF. Pressionando o 

botão ⑤ ▽, o valor de RCF será reduzido. Ajuste o valor de RCF desejado, e após o display digital 

piscar duas vezes, RCF ajustado será armazenado automaticamente.  

 

(3) Seleção de nº de rotor  

A tela ① do display mostra os últimos dois dígitos do número do rotor. 

Por exemplo: o número do rotor de ângulo fixo 12×15ml é 31602, que foi configurado com número 

02. Assim, se precisar usar esse rotor, selecione nº 02. 
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（4）Ajuste de tempo 

Como mostrado na Figura1, pressione botão ⑥ de ajuste de tempo, o tempo varia de 0 a 99 minutos.. 

Ajuste o tempo desejado e após o display digital piscar duas vezes, o tempo será armazenado 

automaticamente. 

 

（5）Ajuste de aceleração e desaceleração  

Diferentes amostras têm diferentes exigências de taxa de aceleração e desaceleração. Assim, esses 

parâmetros podem ser ajustados. Quando estiver desligada, pressione a tecla “Parar”, a centrífuga irá 

emitir um sinal sonoro “di”, e a tela do tempo no display irá exibir , pressione △、▽ abaixo da 

tela de tempo para selecionar os níveis de aceleração e desaceleração desejados. Os parâmetros 

ajustados serão armazenados automaticamente. Cinco segundos depois, o display irá exibir o tempo 

automaticamente. Há 10 níveis de aceleração e desaceleração para escolha (0-9), quanto maior o 

número, maior a velocidade de aceleração e desaceleração. 

 

 

Iniciando a centrífuga 

Pressione o botão “Iniciar”, a luz verde do botão “Iniciar” acende, a centrífuga inicia a corrida, a tela 

de velocidade exibe a velcoidade; 1-2 minutos mais tarde, a velocidade atinge o valor ajustado. 

Quando o tempo atingir zero, a centrifugação está concluída e a luz vermelha acende. Quando o rotor 

estiver parando, a tampa da centrífuga não poderá ser aberta. 

 

Parando a centrífuga 

A eletricidade será cortada automaticamente no processo de operação quando o tempo de 

centrifugação for zero. A luz vermelha acende, a desaceleração ocorre de acordo com parâmetros 

ajustados, quando for ouvido som de zumbido, o rotor para e o equipamento também para a corrida. 

         

 

Abertura da tampa 

Ao final da corrida, a tampa da centrífuga abre automaticamente para remoção das amostras. 

 

Solução de problemas: 

 

✓ Pressionando o interruptor, a centrífuga não funciona: 

1. Verifique o fusível no compartimento na parte posterior da centrífuga. Se estiver danificado, 

troque-o por um novo fusível de 5A. 

2. Verifique o interrupptor. 

Se ambos locais estiverem em boas condições, entrar em contato com assistência técnica. 

 

✓ O reparo / manutenção da centrífuga não deve ser realizado por pessoas não habilitadas. 

✓ Equipamento está acima da velocidade: Quanto maior o peso das amostras no rotor, maior a          

   velocidade exercida. Diminua o ajuste de velocidade. 
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  Códigos de erro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Erro 

E1 Tampa aberta 

E2 Equipamento quebrado 

E3 Erro nos parâmetros 

E5 Erro no envio do comando 

E6 Erro no recebimento do comando 

E7 Erro ECC 

E8 Excesso de velocidade 
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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 30 (trinta) 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 
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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. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


