MANUAL DE INSTRUÇÕES
ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM
DIGITAL
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Recomendamos às pessoas responsáveis pelo equipamento a leitura deste manual,
pois ele orienta quanto a procedimentos que podem evitar acidentes aos
operadores. Os operadores devem ser treinados e orientados quanto ás medidas de
segurança necessárias
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1-) Introdução
Antes de tudo queremos agradecer o feito de haver escolhido a nossa marca SPLABOR no
momento de adquirir este aparelho, nós estamos seguros que você estará satisfeito com o
resultado que obtiveram na utilização do mesmo, para que possam recomendar a outros
possíveis usuários. A partir deste momento você tem tudo o suporte técnico da SPLABOR, com
isso oferecemos o nosso correio eletrônico: sp@splabor.com.br.

2-) Gabinete










Chapa de aço carbono SAE 1020;
Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo;
Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até
336L);
2 portas com abertura de dentro para fora nas estufas de piso;
Pintura interna tipo alumínio resistente à altas temperaturas (até 600°C) ou inox;
Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro;
Trilhos internos para deslocamento das bandejas;
Sistema de fecho tipo rolete;
Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.

3-) Painel de Controle






LED indicador das fases do processo;
Adesivo do painel em policarbonato;
Chave geral liga/desliga;
Porta fusível;
Controlador eletrônico.

4-) Acessórios Inclusos



Bandejas conforme tabela;
Fusível de segurança.
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5-) Instruções de Uso
1) Verificar se a voltagem da rede elétrica é compatível com a selecionada na chave reversora
110V/220V e se o fusível é o apropriado de acordo com a tabela abaixo:
11L até 40L
110V
220V
10A
5A

64L até 150L
110V
220V
20A
10A

280L em diante
110V
220V
30A
20A

É de responsabilidade do usuário utilizar o fusível apropriado. As estufas saem de fábrica com
o fusível correspondente a tensão 220V.
2) Conectar a tomada na rede elétrica e acionar a chave ON/OFF;
3) Pressionar a tecla

, aparecerá SP no visor;

4) Pressionar novamente a tecla

, o display vai piscar;

5) Ajustar a temperatura nas teclas

;

6) Confirmar a temperatura pressionando a tecla
7) Pressiona a tecla

;

aparecerá TIME no display;

8) Apertar a tecla , o display piscará continuamente;
9) Ajustar o tempo nas teclas

;

10) Confirmar o tempo pressionando a tecla
11) Apertar a tecla

, até aparecer o menu principal no display;

e o processo se iniciará;

12) Ao final do tempo ajustado o aquecimento será desligado automaticamente;
13) Promover limpeza periódica com pano úmido sem fazer uso de agentes químicos;
14) Realizar os procedimentos de esterilização de acordo com as normas adequadas;

CASO O PROCESSO NÃO NECESSITE DE TEMPO PRÉ-DETERMINADO,
COLOCAR O TIMER EM OFF.
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6-) Especificações Técnicas
TEMPERATURA DE TRABALHO
CONTROLE DE TEMPERATURA
DISPLAY
RESOLUÇÃO
TIMER
INDICAÇÃO DE PROCESSO
SENSOR DE TEMPERATURA
CABO DE ALIMENTAÇÃO
HOMOGENEIDADE TÉRMICA
PRECISÃO DO SISTEMA
ISOLAMENTO TÉRMICO
CIRCULAÇÃO DE AR
ALIMENTAÇÃO

Ambiente +5°C até 250°C
Digital PID autotuning
LED 4 dígitos
0,1°C para indicação de temperatura de
processo
Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1
minuto
LED
PT 100
Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra,
NBR 14136
+/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C
+/- 1°C
Lã de vidro, inclusive nas portas
Convencional natural, livre de ruídos
Bivolt até 150L, as maiores definir 110V ou
220V

SPLABORComérci
odeProdutosparaLaboratóri
oEi
rel
i
.
RuaWal
tDi
sney,155–CEP:19.
050-180–Vi
l
aFormosa–Presi
dentePrudente/SP
Fone:(
18)2104-9090–Si
te:www.
spl
abor
.
com.
br–Emai
l
:sp@spl
abor
.
com.
br

7-) Informações do Modelo
MODELO

CAPACIDADE

SP-100/11
SP-100/13
SP-100/21
SP-100/30
SP-100/40
SP-100/64
SP-100/85
SP-100/110
SP-100/150
SP-100/180
SP-100/280
SP-100/336
SP-100/480
SP-100/630
SP-100/1152
SP-100/1600

11 litros
13 litros
21 litros
30 litros
40 litros
64 litros
85 litros
110 litros
150 litros
180 litros
280 litros
336 litros
480 litros
630 litros
1152 litros
1600 litros

MEDIDAS INTERNAS
(AXLXC)
15x29x25 cm
23x25x23 cm
32x24x28 cm
32x31x30 cm
34x34x36 cm
40x40x40 cm
45x45x42 cm
53x48x42 cm
60x50x50 cm
50x60x60 cm
80x50x70 cm
80x60x70 cm
100x80x60 cm
100x90x70 cm
120x120x80 cm
160x100x100 cm

MEDIDAS EXTERNAS
(AXLXC)
30x40x31 cm
43x36x36 cm
50x42x40 cm
52x42x39 cm
55x45x52 cm
61x51x56 cm
66x56x57 cm
75x60x51 cm
85x61x58 cm
75x71x78 cm
108x63x88 cm
108x71x88 cm
160x116x69 cm
160x158x95 cm
190x160x95 cm
210x137x109 cm

POTÊNCIA

BANDEJA

550 w
550 w
550 w
550 w
550 w
1100 w
1100 w
1100 w
1100 w
2000 w
2000 w
3000 w
3000 w
5000 w
8000 w
9000 w

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
8
16

8-) Manutenção
Antes de enviar a Estufa para a Assistência Técnica, consulte a tabela abaixo:
PROBLEMAS

CAUSA PROVÁVEIS

Estufa não liga.
Indicador de aquecimento
sempre apagado.

a) Falta de energia
b) Fusível queimado

Não aumenta a temperatura,
estando o indicador de
aquecimento sempre ligado.

Estabiliza em temperatura
diferente da selecionada.

a) Porta mal fechada.
b) Chave reversora em
220V e estufa alimentada
com 110V.
c) Resistência queimada.
a) Termômetro ou
termostato descalibrado
(normalmente é devido a
choque recebido).

SOLUÇÕES
a) Verificar condições da tomada.
b) Verificar se a posição da chave
reversora e a amperagem do
fusível estão de acordo com a
tensão da rede.
a) Verificar o fechamento da
porta da estufa.
b) Reverter a chave para 110V
c) Enviar estufa para Assistência
Técnica Autorizada.
a) Enviar estufa para Assistência
Técnica Autorizada.

Obs.: NÃO DERRAME LÍQUIDOS SOBRE A PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO EVITE DANOS ELÉTRICOS.

Quando houver qualquer problema ou dúvidas em relação a funcionamento do equipamento,
entre em contato direto com a SPLABOR pelo telefone (18) 2104-9090/3918-9090 ou pelo
e-mail: assistencia@splabor.com.br.
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9-) Termo de Garantia
A SPLABOR garante este produto, por um ano (doze meses) contra defeitos de fabricação,
desde que acompanhado do certificado devidamente preenchido e a Nota Fiscal de compra.
Os serviços de garantia serão prestados no departamento técnico da SPLABOR ou de suas
autorizadas.
Despesas com frete (ida e volta) fora da localidade de Presidente Prudente correrão por conta
e risco do proprietário do produto.
Esta garantia não cobre os seguintes defeitos:
1- Danos provocados por avaria de transporte;
2- Ligação em corrente elétrica inadequada;
3- Peças com desgaste natural devido ao uso (escovas, filtros, mangueiras, lâmpadas, peças de
vidro, peças de borracha, etc.)
4- Decorrentes de queda, ou aqueles causados por agentes da natureza.
Implicações na perda da Garantia
1- Ligar a fonte de energia diferente da recomendada no Manual de Instruções;
2- Etiqueta que contempla número de série estiver adulterada;
3- Etiqueta de lacre rompida;
4- Produto for instalado, consertado ou violado por pessoa não autorizada e;
5- Defeito apresentado decorrente ao uso indevido nas condições especificadas no Manual de
Instruções.
DADOS DO PRODUTO
EQUIPAMENTO___________________________MODELO:_____________
N. Série:____________________________________
Data da embalagem:_____/_____/_______ Visto C.Q.:__________________
DADOS DO COMPRADOR
NOME:________________________________Cidade:__________________
Nota Fiscal Nº.___________________ Data de aquisição:_____/_____/_____
EMPRESA FORNECEDORA
Instalado Por:___________________________________________________
Visto Cliente:___________________
Visto do Vendedor:_______________________________________________
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