
 

  

AGITADOR ORBITAL - DSR-10 
MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 
Condições de uso 

Para uso apropriado, o equipamento deve ser colocado em uma superfície lisa e 

estável. Os obejtos ao redor devem permanecer a uma distância segura do agitador, 

enquanto ele estiver em funcionamento. 

 

Modo de Operação 

1. Ajuste de velocidade 

A velocidade desejada para o processo de agitação pode ser selecionada girando 

o botão esquerdo (velocidade mínima: 100 rpm e velocidade máxima: 500 rpm) e será 

exibida no display esquerdo. 

2. Ajuste do tempo de agitação 

Modo Temporizado: o tempo de agitação pode ser selecionado girando o botão 

direito (tempo máximo: 1199 min). O tempo ajustado (ou salvo de processos anteriores) 

aparece no display direito. A agitação inicia-se ao pressionar o botão direito e encerra-

se ao final do tempo programado, quando soa um alarme sonora. Os botões direito ou 

esquerdo podem ser pressionados para interromper a agitação, antes do tempo 

programado. 

Modo Contínuo: girando o botão direito, deve ser selecionado o tempo 00:00. 

No display direito, o tempo 00:00 selecionado permanecerá piscando. A agitação inicia-

se ao pressionar o botão esquerdo. Os botões direito ou esquerdo podem ser 

pressionados para interromper a agitação. 

Atenção: 

1. Para que os pés do equipamento não se soltem, certifique-se de que os 

mesmos estejam firmemente fixados ao agitador. 



 

  

2. Todos os acessórios (plataformas) que podem ser utilizados com o agitador 

são fixados ao equipamento utilizando quatro parafusos laterais, localizados no 

agitador. 

 

Dados Técnicos Principais: 

- Shaker com movimento de ação orbital, prático e compacto, que pode ser operado 

sobre simples bancadas; 

- Equipado com motor sem escovas, o agitador funciona perfeitamente e sem ruídos por 

longos períodos; 

- Apresenta display digital LCD com iluminação de fundo que permite leitura de 

velocidade, tempo e modo de operação; 

- No modo de operação contínuo, o display de tempo (lado direito) permanece piscante; 

- Alarme sonoro ao final da programação no modo temporizado; 

- Possui dispositivo de interrupção de oscilação da plataforma; 

- Método de operação: Orbital; 

- Capacidade Máxima : 7,5 kg; 

- Diâmetro orbital: 10 mm; 

- Velocidade: 100 - 500 RPM; 

- Intervalo de ajuste de tempo: 1-1199 min; 

- Modo de Operação: temporizado e contínuo; 

- Plataforma de trabalho revestida com sílica gel para evitar deslizamento das placas; 

- Dimensões do agitador: 420 x 360 x 100 mm; 

- Dimensões da plataforma: 330 x 420 x 30 mm; 

- Dimensões do agitador com plataforma: 420 x 420 x 150 mm; 

- Peso: 13 Kg; 

- Temperatura ambiente de operação: -5 à 40 °C; 

- Umidade relativa de operação: ≤ 80%; 

- Potência: 35W; 

- Classe de proteção de acordo com DIN EN60529: IP21. 

- Voltagem: 110V e 220V (60Hz); 



 

  

 

Embalagem: Agitador Orbital 1 und 

Cabo de força 1 und 

Manual de Instruções (inglês) 1 und 

 

 


