Centrífuga refrigerada de alto desempenho

Manual do usuário

C0226R
Leia isto antes do uso!

AVISO!
Risco de ferimentos.
PERIGO!
Risco de choque elétrico com potencial para ferimentos graves ou morte como
consequência.
PERIGO!
Risco biológico com potencial para risco à saúde ou morte como consequência.
PERIGO!
Risco de explosão com potencial para ferimentos graves ou morte como
consequência.

Este manual foi preparado com cuidado especial. A LABNET INTERNATIONAL pode alterar
o manual a qualquer momento e sem notificação prévia.
As alterações serão incorporadas em edições posteriores do manual do usuário.
Este manual foi desenvolvido para ajudar você no uso otimizado de sua Centrífuga Refrigerada
para Laboratório Labnet. O manual está disponível em inglês, francês, alemão, italiano,
português e espanhol em nosso site: www.labnetinternational.com
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1 Aplicação
A Labnet C0226R é uma centrífuga para laboratório refrigerada de mesa de alto desempenho.
Este dispositivo é usado para amostras separadas retiradas de pessoas, componentes de animais e
plantas de diferentes densidades, sob a influência da força centrífuga, para fornecer informações
sobre as respectivas características biológicas.
Sua construção garante fácil operação, trabalho seguro e ampla variedade de aplicações em
laboratórios envolvidos em análises médicas de rotina, pesquisas bioquímicas etc.
Essa centrífuga não é biotita e, portanto, durante a centrifugação de preparações que exigem
bioestanqueidade, deve-se usar recipientes e rotores certificados com bioestanqueidade. É proibido
centrifugar preparações cáusticas, inflamáveis e explosivas.
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2 Especificações técnicas
Fabricante
Tipo
Tensão da rede elétrica (L1+N+PE)
Frequência, ±1%
Consumo de energia (máx.)
Proteção de corrente

Corning Incorporated
271 County Route 64, Big Flats, NY 14814, EUA
Labnet – C0226R
230 V
120 V
±10%
±5%
50 Hz
60 Hz
500 W
500 W
T 6,3 A
T 10 A

Meio de resfriamento
t eq CO2
GWP

R507 (sem CFC/HCFC) = 0,14 kg
0.558
3985

Capacidade (máx.)

90 ml (6x15 ml)
90  15.000 rpm (etapas de 1 rpm)

Rotação (rpm)
Força G (RCF)
Tempo de execução
Contagem de tempo
Modo de operação de tempo curto
(SHORT)
Modo de operação contínuo (HOLD)
Número de programas
Temperatura ajustável
Resfriamento inicial (FASTCOOL)
Temperatura garantida com rotação
máx. do rotor
Resfriamento sem centrifugar
Aceleração (ACEL)
Desaceleração (DECEL)
Comunicação USB
Compatibilidade eletromagnética
Condições ambientes
Local de preparação
Temperatura ambiente
Umidade
(umidade relativa máxima)
Categoria de instalação
Grau de poluição
Área de segurança
Grau de proteção: (de acordo com a
PN-IEC 34-5)
Nível de ruído
Peso
Dimensões:
altura (A)
largura (L)
profundidade (P)
Altura com a tampa aberta (Ata)

21.382 x g (etapas de 1 x g)
00:00:01  99:59:59 – [h. : min : s] (etapas de 1 s)
a partir do momento em que o botão Iniciar é pressionado/que a
rotação pré-selecionada é atingida
sim

-20 ÷ 40 C*

sim
100
(etapas de 1 C)
sim
≤ 4 C

sim
10 características lineares
10 características lineares
sim
de acordo com a EN 61326-2-6:2006
PN-EN 61010-1 (pkt.1.4.1)
somente interno
2  ÷ 40 C
< 80%
II
2

EN 61010-1
EN 61010-1
300 mm
IP20

≤ 60 dB
30,5 kg

33 kg
285 mm
299 mm
595 mm
565 mm

* o tempo e a possibilidade de obter uma temperatura definida dependem de múltiplos fatores, incluindo:
tipo de rotor, RPM estabelecida, temperatura ambiente; precisão: - ±1 C apropriado para o local do sensor
de temperatura
Idiomas do menu: inglês, espanhol, italiano, português, alemão, russo, polonês, sueco, francês, checo.
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3 Instalação
Abra a embalagem. Retire a caixa que contém os acessórios. Retire a centrífuga do recipiente. Guarde
a caixa e os materiais de embalagem para o caso de envio para manutenção.

Conteúdo da embalagem
nome
Centrífuga Labnet C0226R
Braçadeira completa
Chave de boca para um rotor
Chave para liberação da trava de
emergência
Cabo de alimentação para 120 V / cabo de
alimentação para 230 V
Fusível WTA T10 250 V / WTA T6,3 250 V
20 ml de vaselina
Cabo USB A-A
manual do usuário

pçs.
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Local


O dispositivo é pesado; portanto, levantar e carregar a centrífuga pode causar
lesões nas costas. Risco de ferimentos ao levantar e transportar cargas pesadas.



Levantar e transportar a centrífuga devem ser feitos com um número suficiente
de ajudantes. Use um auxílio de transporte para transportar a centrífuga.



O dispositivo deve ser levantado pela parte de baixo nas proximidades dos pés e
colocado diretamente em uma mesa de laboratório adequada.



Garanta um local seguro.



A centrífuga não deve ficar localizada perto de fonte de calor e não deve ser
submetida à luz direta do sol.



A centrífuga deve estar nivelada. O efeito do nivelamento deve ser assegurado
por um tampo de mesa estável e plano para a centrífuga.



A centrífuga deve ser colocada horizontalmente sobre uma base rígida.



É necessário assegurar uma zona de ventilação de pelo menos 30 cm ao redor da
centrífuga em todas as direções. Não tape os orifícios de ventilação!



A mesa para a centrífuga deve possuir uma zona de segurança de pelo menos
30 cm ao redor da centrífuga a partir de todas as direções (necessidades de
segurança em caso de mau funcionamento de acordo com a norma
EN 61010-020).



A mesa da centrífuga deve estar livre de contenções antes do posicionamento da
centrífuga.



Parâmetros passados da centrífuga referem-se às temperaturas acima
mencionadas (consulte “2. Especificações técnicas”).

© 2018 Corning Incorporated
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Na mudança de um lugar frio para outro quente, ocorrerá condensação de
água dentro da centrífuga. É importante então que haja tempo suficiente para
secar a centrífuga antes de iniciar a centrifugação novamente (mín. 4 horas).
Não posicione a centrífuga de modo que seja difícil operar a chave de
alimentação
A tensão de alimentação fornecida na placa de classificação deve ser
consistente com a tensão de alimentação local. As centrífugas para laboratório
LABNET INTERNATIONAL são dispositivos de segurança de 1ª classe e são
fornecidas com o cabo de três núcleos com o plugue resistente a cargas
dinâmicas. A tomada da rede de energia deve possuir pino de segurança com
terra de proteção (PE).
Recomenda-se a instalação de um recorte de emergência que deve estar
localizado longe da centrífuga, próximo à saída ou além da sala.



Antes de ligar, verifique se a centrífuga está conectada corretamente à fonte
de alimentação.



Antes de usar, verifique se o dispositivo está instalado corretamente.

Proteção de corrente
A centrífuga está equipada com proteção de corrente (fusível de segurança).
O fusível está situado na unidade da tomada de encaixe na parede traseira da
centrífuga.

Fusível de segurança

Fig. 1 Unidade de tomada de encaixe

© 2018 Corning Incorporated
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4 Segurança de operação
Pessoal de operação


A centrífuga para laboratório pode ser operada pelo pessoal do laboratório
depois de ele se familiarizar com o manual do usuário.
O manual do usuário deve ser sempre mantido perto da centrífuga.
A centrífuga não pode ser mal utilizada.
Se a centrífuga for usada de uma maneira não especificada pelo fabricante,
a proteção fornecida pelo dispositivo pode ser prejudicada.





Garantia







O período de garantia é de 24 meses (a menos que especificado de outra
forma nos documentos de compra).
A vida útil da centrífuga especificada pelo fabricante é de 10 anos.
Após o término do período de garantia, é necessário realizar inspeções
técnicas anuais na centrífuga.
O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações técnicas nos produtos
fabricados.
O período máximo de armazenamento de uma centrífuga não utilizada é de
1 ano. Após esse período, um serviço autorizado pelo fabricante deverá
realizar inspeção técnica da centrífuga.

Arranjo dos tubos





Fixe o rotor firmemente no eixo do motor.
Evite desbalanceamento.
Carregue baldes opostos com os mesmos acessórios.
Centrifugação dos tubos de ensaio de diferentes tamanhos:
 é possível centrifugar tubos de ensaio de diferentes tamanhos;
entretanto, nesses casos, é absolutamente necessário que baldes
opostos e transportadores redondos sejam os mesmos;
 a massa de diferentes recipientes com tubos de ensaio girados ao
mesmo tempo deve ser comparável.

CORRETO

INCORRETO

É necessário inserir tubos de ensaio simetricamente nos lados opostos.
© 2018 Corning Incorporated
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ENCHIMENTO DOS TUBOS


Encha os tubos de ensaio fora da centrífuga e de acordo com as
recomendações do fabricante.



Preste atenção especial à qualidade e espessura adequada das paredes dos
tubos de ensaio de vidro. Esses devem ser tubos de ensaio para centrífugas.



Para proteger a centrífuga contra desbalanceamento, encha os tubos de
ensaio com o mesmo peso.

Precauções de segurança
MANUTENÇÃO DO ROTOR


Lubrifique os pinos do munhão do rotor basculante.



Use apenas acessórios em bom estado.



Proteja o equipamento contra corrosão utilizando uma manutenção
preventiva precisa.

MANUTENÇÃO DE ACESSÓRIOS HS


Certifique-se de que os O-rings de borracha estejam levemente revestidos
com vaselina (para garantir o vácuo); use graxa de alto vácuo.

MATERIAIS PERIGOSOS


Os acessórios LABNET não são bioestanques. Para centrifugar materiais
infecciosos, é necessário o uso de tubos hermeticamente fechados que
atendam às exigências de bioestanqueidade, a fim de evitar migração de
germes para a centrífuga e além dela.



NUNCA submeta à centrifugação materiais tóxicos com vedações à prova de
vazamento danificadas do rotor ou do tubo de ensaio. Procedimentos
adequados de desinfecção devem ser realizados quando substâncias
perigosas contaminarem a centrífuga ou os acessórios.

MATERIAIS EXPLOSIVOS E COMBUSTÍVEIS


Não é permitido centrifugar materiais explosivos e inflamáveis.



NUNCA centrifugue substâncias propensas a reagir como resultado do
fornecimento de alta energia durante a centrifugação.



A centrífuga não deve ser operada em áreas com risco de explosão.



NUNCA centrifugue materiais capazes de gerar misturas inflamáveis ou
explosivas quando submetidas ao ar.
© 2018 Corning Incorporated
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Condições de manutenção
PARTIDA


Antes de ligar a centrífuga, deve-se ler atentamente todas as seções destas
instruções a fim de garantir uma operação suave e evitar danos neste
dispositivo ou nos acessórios.



Para proteger a centrífuga contra desbalanceamento, encha os tubos de
ensaio com o mesmo peso.

TRANSPORTE


A centrífuga não deve ser transportada com o rotor montado no eixo.

DICAS GERAIS


Só devem ser utilizados rotores, tubos de ensaio e peças de reposição
originais.



Em caso de operação defeituosa da centrífuga, deve-se solicitar o serviço
de assistência da LABNET INTERNATIONAL/Corning ou de seus
representantes autorizados.



NUNCA ligue a centrífuga se ela não estiver instalada corretamente ou se o
rotor não estiver encaixado corretamente.

CENTRIFUGAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS
NUNCA exceda ao limite de carga definido pelo fabricante. Os rotores são
destinados a fluidos de densidade homogênea média igual a 1,2 g/cm3 ou menor
quando a centrifugação é realizada na rotação máxima. Quando fluidos de
densidade mais alta devem ser usados, é necessário alterar a densidade da
amostra de centrífugas no campo PARA/DENSITY.

© 2018 Corning Incorporated
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Precauções de segurança
Por motivos de segurança, inspeções da centrífuga devem ser realizadas pelo serviço
autorizado pelo menos uma vez por ano após o período de garantia. O motivo para inspeções mais
frequentes pode ser um ambiente que provoque corrosão. As verificações devem terminar com o
relatório de validação do estado técnico da centrífuga para laboratório. Recomenda-se estabelecer
um documento no qual todos os reparos e revisões sejam registrados. Ambos os documentos devem
ser armazenados no local de uso da centrífuga.

PROCEDIMENTOS DE INSPECÇÃO REALIZADOS PELO OPERADOR
O operador deve verificar as partes mais importantes da centrífuga para ver se
não estão danificadas. Essa observação é especificamente importante para:


acessórios da centrífuga e especialmente mudanças estruturais,
corrosão, trincas preliminares, abrasão de partes metálicas;



conexões de parafusos;



inspeção de biovedações dos baldes, se forem utilizadas; atenção
especial deve ser dada a todas as peças de borracha (vedações). Em
caso de danos ou alterações estruturais visíveis, as peças defeituosas
devem ser substituídas por novas imediatamente;



controle da execução da garantia de inspeção técnica anual da
centrífuga (após fim da garantia).

Somente os baldes especificados pelo fabricante, incluídos na lista de
equipamentos, bem como os tubos de centrífuga, cujos diâmetro, comprimento
e durabilidade sejam adequados, devem ser usados para girar nesta centrífuga.
O uso de equipamentos produzidos por outros fabricantes deve ser consultado
com o fabricante da centrífuga.


NUNCA levante ou mude a centrífuga durante a operação nem se apoie
sobre ela.



Não é permitido ficar na zona de segurança a uma distância de 30 cm
em volta da centrífuga, nem deixar dentro desta zona algumas coisas,
por exemplos vasilhas de vidro.



NUNCA coloque nenhum objeto na centrífuga.

ABERTURA DA TAMPA
NUNCA abra a tampa manualmente no procedimento de emergência
quando o rotor ainda estiver girando, pois pode causar perda de saúde
ou vida.

© 2018 Corning Incorporated
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ROTORES


NUNCA use os rotores e transportadores redondos com sinais de corrosão
ou outros defeitos mecânicos.



NUNCA centrifugue substâncias altamente corrosivas que possam causar
danos materiais e diminuir as propriedades mecânicas do rotor e
transportadores redondos.



NUNCA use rotores e acessórios não especificados pelo fabricante. Você
deve usar tubos de ensaio comerciais de vidro e plástico, que sejam
destinados a centrifugação nesta centrífuga para laboratório. Não se deve
usar elementos de baixa qualidade. Trincas em vasilhas de vidro e tubos de
ensaio podem resultar em vibração perigosa da centrífuga.



NUNCA efetue a centrifugação com as tampas do rotor retiradas ou não
apertadas.

Risco residual
A centrífuga é construída de acordo com o que há de mais moderno e com os regulamentos
de segurança reconhecidos. No entanto, algum nível de risco residual permanece devido a
operação inadequada e mau funcionamento. É possível diminuir o risco residual aplicando
estritamente as condições do manual do usuário e corrigindo o mau funcionamento que
poderia ameaçar a segurança imediatamente.

© 2018 Corning Incorporated
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5 Operação
5.1. Descrição da centrífuga
A nova geração de centrífugas de laboratório da LABNET INTERNATIONAL é fornecida com
sistemas de controle de microprocessadores de última geração, motores sem escova assíncronos
muito duráveis e silenciosos e acessórios consistentes com os requisitos do usuário atual.

5.2. Visão geral da centrífuga
Fig. 1. Lado direito da centrífuga

1. Chave de alimentação
2. USB
3. Painel de controle
4. Ponto de abertura da
tampa de emergência
5. Tampa
6. Vidro de inspeção

Fig. 2.
Lado esquerdo
da centrífuga

4

2

Fig. 4. Tomada da rede
de energia na traseira da
centrífuga

3

1. Eixo do motor

2

2. Rotor
3. Tampa do rotor

1

1

4. Braçadeira
completa

1. Tomada de encaixe
2. Soquete do fusível

Fig. 3. Montagem do rotor
de ângulo
© 2018 Corning Incorporated
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2

Construção
A centrífuga tem uma estrutura auto-apoio rígida. A carcaça é feita de chapa de alumínio, e
parte a traseira é feita de chapa de aço. A parte dianteira e a tampa são feitas de ABS. A tampa é
fixada nos eixos de aço das dobradiças e, a partir da frente, é travada com trava elétrica,
possibilitando a abertura durante a centrifugação. O recipiente da câmara de rotação é feito de
chapa de aço inoxidável.

Placa de identificação

Instalação do rotor e dos acessórios


Ligue a centrífuga à rede elétrica (chave principal na parte de trás da centrífuga).



Ligue a centrífuga (botão na lateral da centrífuga).



Abra a tampa da centrífuga pressionando a tecla COVER (consulte a seção Centrifugação/Painel
de controle). Antes de colocar o rotor, é preciso verificar se a câmara rotativa está livre de
impurezas, por exemplo, poeira, lascas de vidro, resíduos de fluidos que devem ser removidos.



Deve-se encaixar o rotor no eixo do motor, guiando-o para o ponto inicial no cone.



Rosqueie o parafuso para fixar o rotor (sentido horário) e aperte-o bem com a chave fornecida
para o rotor.

© 2018 Corning Incorporated
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Os rotores projetados com a tampa não devem ser usados sem ela. As tampas do rotor devem
ser bem fechadas. As tampas do rotor garantem menores arrastes dos rotores, ajuste adequado
dos tubos de ensaio e vedação hermética.



Deve-se usar apenas baldes destinados a tipos selecionados do rotor.



Encha os tubos de ensaio fora da centrífuga.



No caso de centrifugação em um rotor de ângulo, os tubos de ensaio (baldes) devem ser
enchidos adequadamente para evitar vazamento de fluidos durante a centrifugação.
Os tubos devem ser enchidos para que o material não escape
do reservatório durante a centrifugação.
líquido

Força centrífuga

É necessário encher tubos de acordo com a fórmula:
Nível de líquido máx. < altura do tubo – diâmetro interno do tubo/2

Altura do tubo

Nível de líquido máx.

Diâmetro interno do tubo

Observe as restrições do fabricante sobre o enchimento do tubo de ensaio.
Recomenda-se equalizar as cargas das vasilhas, tanto quanto possível, a fim de garantir
vibrações mínimas durante a operação.

© 2018 Corning Incorporated
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A fim de prolongar a vida útil do rotor e das juntas, os rotores devem ser lubrificados com o
óleo de manutenção, enquanto as juntas e as partes roscadas devem ser lubrificadas com a
vaselina.



Para a substituição do rotor, é necessário desrosquear a fixação e, em seguida, pegar o rotor
com as duas mãos em lados opostos, retirando-o do eixo de acionamento puxando-o para cima.

Dispositivo de controle
A unidade de controle do microprocessador da centrífuga garante amplas possibilidades de
fornecimento, realização e leitura dos parâmetros de trabalho.

Configuração de parâmetros
O sistema de configuração e leitura da dados forma um teclado fechado hermeticamente
com pontos de operação distintamente acessíveis. Monitores facilmente legíveis que sinalizam
operações individuais executadas facilitam a programação do operador e o registro dos parâmetros e
condições da centrífuga.
A centrífuga é fornecida com a interface USB, que permite a conexão da centrífuga ao computador PC
externo com a impressora e registra os parâmetros de centrifugação.

Recursos de segurança
Trava da tampa
A centrífuga só pode ser iniciada com a tampa devidamente fechada, e a tampa só pode ser
aberta após a parada do rotor. Em caso de abertura da tampa de emergência durante a operação, a
centrífuga será imediatamente desligada, e o rotor será freado até a parada completa. Durante o
fechamento da tampa, é proibido pressionar qualquer botão. Não coloque os dedos na área de
fechamento durante o fechamento da tampa.
Detecção de desbalanceamento
Quando cargas de baldes opostos ou transportadores em rotores estiverem desbalanceadas,
o inversor será desligado durante a aceleração ou operação da centrífuga e uma mensagem de erro
será exibida.
Verificação do rotor e verificação da compatibilidade com o programa definido
Imediatamente após o início da centrifugação, uma unidade verifica o tipo de rotor aplicado
e, no caso de incompatibilidade com o tipo indicado na aplicação ou ausência do rotor, o processo de
girar deve ser interrompido com a exibição simultânea da mensagem de erro. A conformidade do
tipo do rotor é indicada com um sinal sonoro único. Caso a opção de identificação automática
(consulte 9.8 Outros) esteja marcada, o rotor adequado será escolhido automaticamente, sem o
envolvimento do usuário.
Inspeção do estado de repouso
Só é possível abrir a tampa da centrífuga com o rotor em repouso. Quando o rotor está sendo
parado, o diodo STOP fica aceso e apaga quando o rotor é parado. (exceto abertura da tampa de
emergência) – consulte RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.
Verificação de temperatura excessiva
Se a temperatura na câmara de rotação exceder a 50 °C devido, por exemplo, a mau
funcionamento do sistema de resfriamento, o acionamento será desligado, e uma mensagem de erro
será exibida. A reinicialização só é possível após o resfriamento do dispositivo.
© 2018 Corning Incorporated
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6 Centrifugação
Ligar ou desligar a alimentação é feito pela chave mestre situada na parede lateral direita da
centrífuga. Todas as configurações da centrífuga são feitas por meio do painel de controle.

Painel de controle
O painel de controle colocado no revestimento dianteiro serve para controlar a operação da
centrífuga.

Painel de controle
►►

SHORT1

centrifugação de tempo curto

►

START

iniciar operação de centrifugação

■

STOP2

finalizar operação de centrifugação

COVER

abertura da tampa

FAST COOL

iniciar o modo de resfriamento rápido

BACK RPM/RCF

sair do menu atual / cancelamento
alternar entre os modos de exibição de rpm e de rcf

▲

SETA PARA CIMA

navegação no menu / aumento de valores

▼

SETA PARA BAIXO

navegação no menu / diminuição de valores

◄

navegação no menu

►

SETA PARA A
ESQUERDA
SETA PARA A DIREITA

SET

SET

alteração de parâmetros / confirmação de alterações

navegação no menu

1

A centrífuga funcionará enquanto a chave estiver pressionada.
Pressionar a primeira vez interromperá a centrifugação com características de aceleração definidas
no programa atual; pressionar a segunda vez fará a frenagem o mais rápido possível.
2
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Monitor
O monitor está localizado no centro do painel de controle. As variantes da tela principal são
apresentadas abaixo.
Depois de ligar a centrífuga, aparece a tela de
boas-vindas. Depois que a tela de boas-vindas
desaparecer

será

possível

configurar

os

parâmetros.

O modo de exibição simplificado é definido como
padrão; é possível alternar para o modo de
exibição normal (consulte o capítulo 9.3) (com dois
sub-modos mostrados abaixo).
Exibição normal
Modo de exibição de RPM

Modo de exibição de RCF

Como passar do modo de exibição de RPM para o modo de exibição de RCF
Para a exibição normal, a alternância entre o
modo de exibição RPM e o RCF pode ser feita
pressionando-se a tecla e mantendo-a
pressionada por 1 s:

em seguida, deve ser selecionado o modo
necessário.
SPEED
RCF
TIME
TEMP
PRG
11944
PARA
MENU

rotação do rotor
força centrífuga
tempo de centrifugação
temperatura
nº do programa
nº do rotor
parâmetros da centrífuga
menu de configuração

atribuída/medida
atribuída/medida
atribuída/medida
atribuída/medida

© 2018 Corning Incorporated

19

Símbolos do monitor
alteração de valores
densidade > 1,2 g/cm3
raio de centrifugação alterado
contagem regressiva (decrescente) do tempo

contagem progressiva (crescente) do tempo
centrifugando

centrifugando

(com abertura automática da tampa)

rotor parado / tampa fechada

rotor parado / tampa aberta

freando

a desaceleração mais rápida

identificação do rotor
câmara térmica
atraso de temperatura
atraso de tempo
dígitos aumentados atualmente do campo TIME

lista suspensa

desativado temporariamente
travada
contagem de tempo (piscando)
opção desativada

opção ativa
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Configuração de RPM, RCF, tempo, temperatura
Na tela principal, é possível definir:
velocidade de rotação - RPM
força centrífuga relativa (múltiplo da força-g)
tempo de centrifugação
temperatura de centrifugação

SPEED
RCF
TIME
TEMP

Exemplo de alteração da configuração SPEED:


Pressione SET (para entrar no modo de



edição) –
aparece.
Usando as teclas ▲ ▼ ◄ ► marque o
campo SPEED (destacado).









Pressione
piscando.
Usando ▲ ▼ selecione o valor necessário.
Usando ◄ ► selecione a ordem de
magnitude da alteração do valor
(destacado).
Repita as duas etapas acima para outras
ordens de magnitude.
Confirme as configuração pressionando
SET (DEFINIR).
Pressione BACK (VOLTAR).

Quando a RPM é alterada, a RCF é corrigida automaticamente.

Exemplo de alteração da configuração de RCF:


Pressione SET (para entrar no modo de



edição) –
aparece.
Usando as teclas ▲ ▼ ◄ ► marque o
campo RCF (destacado).









Pressione SETpiscando.
Usando ▲ ▼ selecione o valor
necessário.
Usando ◄ ► selecione a ordem de
magnitude da alteração do valor
(destacado).
Repita as duas etapas acima para outras
ordens de magnitude.
Confirme as configuração pressionando
SET (DEFINIR).
Pressione BACK (VOLTAR).

Quando a RCF é alterada, a RPM é corrigida automaticamente.
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Alternando entre SPEED e RCF.
A tela exibe uma janela individual, na qual:
 Usando as teclas ▲ ▼ marque o campo .
 Pressione SET.
A alteração do modo da tela estará ativa para
desligar a centrífuga

Alternar entre as telas básica e simplificada está descrito em 9.3 Modos da tela principal.

Exemplo de alteração da configuração TIME:



Pressione SET (para entrar no modo de
edição) –



aparece.

Usando as teclas ▲ ▼ ◄ ► marque o
campo SPEED (destacado).

 Pressione SET

piscando.

 Usando ▲ ▼selecione o valor necessário.

0 0 : 0 2 : 00

por exemplo:

 Usando ◄ ► selecione a ordem de
magnitude de alteração do valor
(destacado).

tempo de centrifugação: 2 minutos e 00
segundos.

 Repita as duas etapas acima para outras
ordens de magnitude.

[hh : mm : ss]

 Confirme a configuração pressionando SET
(DEFINIR).
 Saia do modo de edição pressionando
BACK.
valor definido

valor atual (dígitos mais significativos)
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Modo HOLD

modo de execução contínua
 Para executar a centrifugação no modo
HOLD defina o tempo 00:00:00.
 Para finalizar a centrifugação no modo
HOLD pressione STOP.

Exemplo de alteração da configuração TEMP:
 Pressione SET (para entrar no modo de
edição) –

aparece.

 Usando as teclas ▲ ▼ ◄ ► marque o
campo TEMP (destacado).
 Pressione a tecla SET.
 Usando ▲ ▼selecione o valor necessário.
 Confirme a configuração pressionando SET
(DEFINIR).
 Pressione BACK (VOLTAR).

Programas de usuários

Depois de ligar a centrífuga, o programa
que foi usado na sessão anterior é
carregado. Se nenhum programa foi usado
na sessão anterior, a centrífuga retoma os
últimos parâmetros escolhidos.

Escolha do programa:
Modo de exibição simplificado



Pressione
e mantenha
pressionada por 1 segundo.



Selecione PROG usando ▲ ▼



Pressione SET.



Execute os pontos descritos a seguir
(abaixo da descrição do Modo de
exibição normal)
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Modo de exibição normal

 Pressione a tecla SET –

aparece.

 Usando as teclas ▲ ▼ ◄ ► marque o
campo PRG– – (destacado)
 Pressione a tecla SET – a lista de programas
aparece.

 Usando ▲ ▼ selecione o programa
necessário.
 Confirme com a tecla SET.

LOAD, SAVE, DELETE, NEW PROGRAM
referem-se ao programa selecionado que está
destacado.

SAVE: salvar as configurações como um
programa (confirme selecionando YES e
pressionando SET)

DELETE: excluir programa (confirme
selecionando YES e pressionando SET)

NEW PROGRAM: selecione para criar um
novo modo de programa (conforme abaixo)
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Criação de um novo programa:

 Pressione a tecla SET.
 Usando as teclas ▲ ▼ ◄ ► marque o
campo PRG (destacado).
 Pressione a tecla SET. A lista de programas
aparece.
 Pressione a tecla SET. O menu das
configurações do programa aparece.
 Selecione NEW PROGRAM (NOVO
PROGRAMA) e pressione os parâmetros
necessários da centrifugação (consulte o
capítulo 6. Centrifugação).

Alteração dos parâmetros durante a centrifugação
É possível alterar os parâmetros SPEED, RCF, TIME, TEMP durante a centrifugação.
Tais modificações desativam o programa que está sendo executado no momento. A modificação
durante a execução é representada pelo símbolo PRG – – (em vez do número do programa).

Escolha do rotor
Escolha do rotor
Modo de exibição simplificado



Pressione
e mantenha pressionada
por 1 segundo.



Escolha o número do rotor (exemplo
11199/-----) usando ▲ ▼.



Pressione SET.



Execute os pontos descritos a seguir
(abaixo da descrição do Modo de
exibição normal)
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Modo de exibição normal

 Pressione SET –

aparece.

 Usando ▲ ▼ ◄ ► marque o campo
de escolha do rotor. Pressione SET
(a lista de rotores aparece).

 Usando as teclas ▲ ▼ marque o número do
rotor necessário
 Confirme pressionando SET.
 Pressione BACK (VOLTAR).

 Usando as teclas ◄ ► é possível alternar
entre as telas de parâmetros de rotores

É possível definir IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO
ROTOR. O procedimento está descrito na sub-seção 9.8.

Modo SHORT
MODO SHORT

O modo SHORT é ativado pressionando e mantendo pressionada ►►(SHORT).
No modo SHORT, a centrífuga funciona enquanto a tecla SHORT estiver
pressionada ou quando o tempo definido é esgotado.
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Finalização de centrifugação
TÉRMINO DA CENTRIFUGAÇÃO
Quando o tempo pré-selecionado é atingido, a centrifugação é finalizada
automaticamente.
É possível interromper a centrifugação antes de decorrido o tempo
pré-selecionado. Pressionar STOP a primeira vez interrompe a centrifugação com a
característica definida no programa carregado. Confirme a mensagem pressionando
X1

qualquer tecla (exceto COVER).
Pressionar STOP a segunda vez interrompe a centrifugação com a característica mais
x2

rápida.

A mensagem pode ser apagada usando a tecla STOP, SET, COVER, ▲ ▼ ◄ ► ou BACK.
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7 Controle de temperatura
A centrífuga está equipada com um sistema de refrigeração ecológico dotado de controle de
temperatura. Durante a centrifugação, podem surgir diferenças entre a temperatura exibida no
monitor e aquela das amostras que estão no rotor. Essa variação depende da condutividade térmica
do rotor, das amostras, do tempo de centrifugação e da temperatura inicial do rotor e das amostras.
Exemplo de alteração da configuração TEMP:
 Pressione SET (para entrar no modo de
edição) –

aparece.

 Usando as teclas ▲ ▼ ◄ ► marque o
campo TEMP (destacado).
 Pressione SET.
 Usando ▲ ▼ defina o valor.
 Confirme com a tecla SET.

Quando a câmara está sendo resfriada,
o símbolo

aparece na tela (piscando).

Resfriamento inicial durante a centrifugação - FAST COOL


Os parâmetros disponíveis para alterar no modo FAST COOL (RESFRIAMENTO
RÁPIDO) são:


temperatura (menor que a temperatura atual mostrada pela centrífuga)



Para centrifugar amostras em temperatura reduzida (por exemplo,
armazenadas no refrigerador externo), a câmara da centrífuga, o rotor e o
recipiente da centrífuga devem ser pré-resfriados até a temperatura
predeterminada. Isso diminui as diferenças de temperatura.



O resfriamento inicial pode ser ativado pela tecla FAST COOL (a tampa deve
estar fechada, e o rotor deve estar girando no modo FAST COOL)



Quando o modo FAST COOL está ativo, o sistema de resfriamento define
automaticamente os parâmetros corretos para obter a temperatura
necessária da maneira mais rápida.



É possível sair do modo FAST COOL a qualquer momento, pressionando a tecla
STOP.
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O modo FAST COOL é identificado pelo
símbolo
piscando no lado superior
direito do monitor.

ATENÇÃO: para usar o modo FASTCOOL,
a temperatura definida deve ser inferior
à temperatura atual mostrada pela
centrífuga. Quando a temperatura definida é
mais alta, o símbolo ! é exibido, e um sinal
acústico é emitido.

É possível sair do modo FAST COOL a
qualquer momento, pressionando a tecla
STOP.
A interrupção da função é sinalizada por
uma mensagem.

Resfriamento inicial sem centrifugar – CÂMARA TÉRMICA
PARA → THERMAL CHAMBER



É possível resfriar a câmara sem centrifugar.
A maneira de ativar a CÂMARA TÉRMICA está descrita no capítulo
“Parâmetros de centrifugação/Câmara térmica”.

Resfriamento no modo “ATRASO DA PARTIDA – DA TEMPERATURA”
PARA → START DELAY/OF TEMPERATURE
Quando a temperatura pré-selecionada é atingida, a centrifugação com os
parâmetros do processo definidos é iniciada.
O capítulo Parâmetros de centrifugação descreve como ativar a função ATRASO DA
PARTIDA – DA TEMPERATURA.

© 2018 Corning Incorporated

29

Resfriamento no modo “SHORT”
O recurso de resfriamento está disponível no modo SHORT.
Centrifugação/modo SHORT descreve como ativar a centrifugação no modo SHORT.

Observações sobre resfriamento
A centrífuga Labnet 226R está equipada com um eficiente sistema de resfriamento. Ele
permite obter as temperaturas selecionadas na câmara, mesmo na rotação máxima, ou obter
rapidamente as temperaturas desejadas (por exemplo 4 °C). Observe que o tempo e a possibilidade
de obter uma temperatura definida dependem de vários fatores, incluindo: a potência do sistema de
resfriamento, a forma do rotor, a velocidade do rotor, temperatura ambiente etc. A precisão da
estabilidade de temperatura de ± 1 °C é determinada pelo local de instalação do sensor de
temperatura.
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8 Parâmetros de centrifugação
Modo de exibição simplificado



Pressione
e mantenha pressionada
por 1 segundo.



Selecione PARAM usando ▲ ▼



Pressione SET.

Execute os pontos descritos a seguir (abaixo
da descrição do Modo de exibição normal)
Modo de exibição normal



Pressione SET –



Usando as teclas ▲ ▼ ◄ ► marque o
campo PARA



Pressione SET.

aparece.

É possível alternar entre duas telas diferentes usando as teclas ▲ ▼ ◄ ► no campo PARA

ACCELERATION
DECELERATION
RADIUS [mm]

característica da aceleração selecionada (0 a mais rápida, 9 a mais lenta)
característica da desaceleração selecionada (0 a mais rápida, 9 a mais lenta)
raio atual do rotor [mm]

DENSITY (g/cm3)

densidade da amostra [g/cm3]

TEMP. OFFSET (ºC)

valor da correção de temperatura

CHAMBER DEL. (min)

atraso entre o modo definido da câmara térmica e o seu início

THERMAL CHAMBER
AUTOM. LID
OPENING
START DELAY

resfriar a câmara sem centrifugar
abrir a tampa após centrifugar automaticamente
partida com atraso (após pressionar START)
© 2018 Corning Incorporated

31

Aceleração/desaceleração – escolha das características
ACCELERATION: características da aceleração
linear atribuídas a cada rotor (0 - 9)
DECELERATION: características da desaceleração
linear atribuídas a cada rotor (0 - 9).
0 é a aceleração/desaceleração mais rápida
possível; 9 é a aceleração/desaceleração mais
lenta possível.

Raio
RADIUS [mm]: controle do raio do rotor
dentro da faixa de Rmín. a Rmáx.. Os valores
disponíveis dependem do rotor escolhido;
consulte –– / –– (campo LIST OF ROTORS
(LISTA DE ROTORES)).
 Usando as teclas ▲ ▼ marque RADIUS
 Pressione SETaparece.
 Usando as teclas ▲ ▼ selecione os
valores necessários.
 Pressione SET.
 Pressione BACK (VOLTAR).

Quando o raio é alterado e ativado, o
símbolo
é exibido na tela.
A RCF exibida será computada de acordo com
o valor alterado do raio.

Densidade
DENSITY (g/cm3): a densidade padrão é
definida para 1,2 g/cm3 (valores possíveis
1,2 ÷ 9,9 g/cm3).
 Usando as teclas ▲ ▼ marque
DENSITY (DENSIDADE)
 pressione ►
 Usando as teclas ▲ ▼ selecione os
valores necessários.
 Pressione SET aparece.
 Pressione BACK
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Quando a densidade é alterada, o símbolo
é exibido na tela.
Aumentar a densidade da amostra acima de
1,2 g/cm3 (e limitar a rotação máxima de
centrifugação resultante dela) aplica-se até
que a alimentação da centrífuga seja
desligada ou que a configuração do
dispositivo volte para 1,2 g/cm3.
Aumentar a densidade reduz a rotação
máxima do rotor.

Compensação da temperatura
Usando as teclas ▲ ▼ selecione
TEMP. OFFSET
(COMPENSAÇÃO
DE TEMPERATURA).
 Pressione SET- aparece.
 Use as teclas ▲ ▼ para selecionar a
diferença entre a temperatura que o
sistema de resfriamento deverá apontar
e a temperatura definida.
 Confirme a seleção pressionando SET.
 Pressione BACK
Atenção!
O uso de compensação não pode estender a
faixa de temperatura alcançada pela
centrífuga.
Descrição da função
A uma temperatura definida de 20 °C e o
valor de compensação definido igual a -5 °C,
o sistema de refrigeração se esforça para
atingir 15 °C. Com uma temperatura nominal
de 20 °C e um valor de compensação definido
de 5 °C, o sistema tenta atingir 25 °C.
A temperatura exibida na tela principal é
corrigida para o valor de compensação.
A compensação pode ir de -20 °C a 20 °C.


A ativação da função é sinalizada na tela
principal por
ou
dependendo do
sinal do valor da compensação.
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Atraso da câmara térmica



Usando as teclas ▲ ▼ selecione
CHAMBER DEL (Atraso da câmara).



Pressione SET -



Usando as teclas ▲ ▼ selecione o valor
do tempo.



Defina o valor necessário pressionando
▲ ▼.



Pressione SET.



Pressione BACK (VOLTAR).

aparece.

Câmara térmica (temperatura constante na câmara sem centrifugar)


Usando as teclas ▲ ▼ ◄ ► selecione
THERM. CHAMB (CÂMARA TÉRMICA).








Pressione SET (para desligar/ligar).
Usando as teclas ◄ ► marque o valor da
temperatura.
Pressione SET aparece.
Usando as teclas ▲ ▼ DEFINA a
temperatura demandada.
Pressione BACK (VOLTAR).
A ativação da câmara térmica é atrasada de
acordo com as informações encontradas no
capítulo 8.5 Atraso da câmara térmica.









Quando a função CÂMARA TÉRMICA está
ativada, o símbolo
pisca na tela.
Não é possível alterar a temperatura na
tela principal.
Abrir a tampa desativa a função THERM.
CHAMB. (fechar a tampa ativa-a
novamente).

Se a CÂMARA TÉRMICA estiver ligada (no campo PARAM) e a centrifugação for concluída, a
CÂMARA TÉRMICA será ativada.
A CÂMARA TÉRMICA só pode ser ativada quando nenhum outro programa estiver sendo
executado.
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Abertura automática da tampa
ABRIR TAMPA APÓS EXECUÇÃO

Abertura automática da tampa


Usando as teclas ▲ ▼ ◄ ► selecione
AUTOM.

LID

OPENING

(ABERTURA

AUTOMÁTICA DA TAMPA).





Pressione SET (para desligar/ligar).
Quando o processo da centrífuga for
concluído, a tampa será aberta
automaticamente.
Quando a centrifugação é finalizada
pressionando-se STOP, é possível abrir a
tampa pressionando COVER.



Pressione BACK (VOLTAR).



O símbolo significa que a opção
ABRIR TAMPA APÓS A EXECUÇÃO está
ativada.

Atraso da partida - do tempo
Iniciar centrifugação desde
que o atraso pré-selecionado
seja atingido.

START DELAY/OF TIME










Usando as teclas ▲ ▼ marque START
DELAY (ATRASO DA PARTIDA).
Pressione SET.
Usando a tecla ▼ marque OF TIME
(DO TEMPO).
Pressione SET aparece.
Usando a tecla ► marque o campo 0 : 0 0 :
05 (por exemplo).
Pressione SET.
O retardo da partida pode ser definido de 0
: 0 0 : 0 1 a 9 : 5 9 : 5 9.
Confirme pressionando SET.
Pressione BACK (VOLTAR).

Quando a função ATRASO DA PARTIDA - DO
TEMPO é ativada, o símbolo
tela.

é exibido na

É possível sair do modo RETARDO DA PARTIDA – do tempo a qualquer momento
pressionando a tecla STOP.
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A função ATRASO DA PARTIDA / DO TEMPO não pode ser executado quando ATRASO DA
PARTIDA / DA TEMPERATURA está ativada.

Atraso da partida – da temperatura
Iniciar centrifugação desde que o
atraso pré-selecionado seja atingido.

START DELAY / OF TEMP










Usando as teclas ▲ ▼ selecione START
DELAY (ATRASO DA PARTIDA).
Pressione SET.
Usando as teclas ▲ ▼ selecione OF TEMP
(DA TEMPERATURA).
Pressione SET.
Usando as teclas ◄ ► selecione a zona de
temperatura.
Pressione SET aparece.
Usando as teclas ▲ ▼ defina o valor
demandado.
Pressione SET.
Pressione BACK (VOLTAR).

Quando ATRASO DA PARTIDA – DA
TEMPERATURA está ativado, o símbolo
é exibido na tela.

Quando a função está ativada, a rotação pode ser reduzida para valores ideais para a função
RESFRIAMENTO RÁPIDO; quando a rotação definida é menor que o valor ideal, o rotor gira na
rotação definida.
É possível sair do modo ATRASO DA PARTIDA – da temperatura a qualquer momento
pressionando a tecla STOP.
A função ATRASO DA PARTIDA / DA TEMPERATURA não pode ser executada quando ATRASO
DA PARTIDA / DO TEMPO está ativado.
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Mensagens na tela
Fim da centrifugação – modo manual

A centrifugação pode ser interrompida a
qualquer momento por meio da tecla STOP.
A mensagem de informação:
CYCLE CANCELLED (CICLO CANCELADO) será
exibido.
Fim da centrifugação – modo manual

Interromper a centrifugação de acordo com o
tempo definido gera sinais audíveis de vários
tons (após parar o rotor) e exibe a
mensagem
FINISH OF CENTRIFUGING (TÉRMINO DA
CENTRIFUGAÇÃO)
Mensagens adicionais

Em caso de falta de energia ao centrifugar,
após ligar repetidamente a energia, a seguinte
tela de erro será exibida:
SUPPLY DECAY WHILE CENTRIFUGING (QUEDA
DA ALIMENTAÇÃO AO CENTRIFUGAR)
Após operar por 2000 horas, após cada vez
que a centrífuga for ligada, a tela de erro será
exibida com informações sobre a necessidade
de executar manutenção.
Após pressionar a tecla SET, o dispositivo passa
para a tela principal e pode operar.

O número identificado do rotor instalado não
é compatível com o número do rotor
registrado no programa.
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O rotor é atualizado automaticamente
(quando a identificação automática está
ativada).

Rotor está freando
(somente quando a centrífuga foi desligada
durante funcionamento do rotor)

Após pressionar a tecla SET ou STOP, o dispositivo retorna à tela principal.
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Mensagens na tela que podem aparecer durante a operação.

MENSAGEM

EXPLICAÇÃO

"SPEED OF ROTOR"
"IDENTIFICATION <> 90 RPM"

IDENTIFICAÇÃO DA ROTAÇÃO DO ROTOR <> 90 RPM

"IMBALANCE FAST STOP!"
"PLEASE REMOVE CAUSE"
"THEN RESTART"

DETECTADO DESBALANCEAMENTO

"NO ROTOR OR IDENTIFICATION"
"SENSOR DAMAGED!"

ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO ROTOR (LIMITE DE 6
SEGUNDOS FOI EXCEDIDO)

"INCORRECT ROTOR NUMBER!"

ROTOR NÃO ESTÁ CORRETO

"WRONG DIRECTION OF ROTATION"
"OR UNKNOWN ROTOR!"

SENTIDO DE ROTAÇÃO INCORRETO / ROTOR
DESCONHECIDO

"PLEASE CLOSE THE LID"
"HAND!"

FECHANDO A TAMPA MANUALMENTE

"ROTOR STOPPING!"
"Please wait..."

INICIALIZANDO APÓS FALHA NA ENERGIA COM O ROTOR
GIRANDO

" CYCLE'S ABORTED!"

CENTRIFUGAÇÃO FINALIZADA PORQUE STOP FOI
PRESSIONADA

" CYCLE'S FINISHED"

CENTRIFUGAÇÃO FINALIZADA (SEM ERROS)

Mensagens de emergência
Em caso de mensagens de emergência (a centrífuga não está funcionando corretamente), entre em contato com uma
assistência técnica autorizada pelo fabricante.

MENSAGEM
"OVERHEATING MOTOR!" (MOTOR SUPERAQUECENDO!)
"INVERTER ERROR!" (ERRO DE INVERSOR!)
"INVERTER SERIAL BUS ERROR!" (ERRO DO BARRAMENTO SERIAL DO INVERSOR!)
"TEMPERATURE SENSOR ERROR" (ERRO DO SENSOR DE TEMPERATURA!)
"OPENING COVER in RUN!" (ABERTURA DA TAMPA DURANTE EXECUÇÃO!)
"SPEED METER ERROR" (ERRO DO MEDIDOR DE ROTAÇÃO)
"I2C BUS ERROR" (ERRO DO BARRAMENTO I2C)
"OVERHEATING CENTRIFUGE!" (CENTRÍFUGA SUPERAQUECENDO!)
"ROTOR OVERSPEED!" (ROTAÇÃO EXCESSIVA DO ROTOR!)
"COVER LOCK MALFUNCTION!" (MAU FUNCIONAMENTO DA TRAVA DA TAMPA!)
"WORKING 2000 HOURS:"
"CALL SERVICE FOR" (2000 HORAS DE FUNCIONAMENTO. SOLICITE MANUTENÇÃO)
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Desbalanceamento
A centrífuga é fornecida com um sensor de desbalanceamento do rotor e, quando ele for
ativado, o processo de centrifugação será interrompido por uma frenagem rápida e, ao mesmo
tempo, uma mensagem de erro será exibida. Só é possível cancelar esse erro pressionando a tecla
COVER depois de parar o rotor.
Verifique se o rotor foi carregado corretamente, feche a tampa e inicie novamente o
programa. A fim de proteger o rotor contra batidas em áreas opostas do rotor, ele deve ser provido
com baldes, transportadores, tubos de ensaio etc., enchidos de forma idêntica para obter o melhor
balanceamento possível.
Desbalanceamento causa ruído e vibrações durante a operação e afeta
negativamente o sistema de transmissão de energia (motor, amortecedores).
Quanto melhor o balanceamento, mais suave será a operação da centrífuga e,
portanto, maior a vida útil do sistema propulsor. Além disso, o nível ideal de
separação é então obtido, pois os constituintes já separados não seriam movidos
para cima por vibração.
8.12 Parada de emergência
É possível interromper o processo e parar rapidamente o rotor a qualquer momento da
centrifugação. Pressionar uma só vez a tecla STOP interrompe a centrifugação com as características
de aceleração definidas no programa (após pressionar a tecla SET ou STOP, o dispositivo retorna à
tela principal). Pressioná-la e mantê-la pressionada por até 1 s fará a centrifugação parar com
característica estrita.
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9 MENU
Modo de exibição simplificado



Pressione
e mantenha
pressionada por 1 segundo.



Selecione PARAM usando ▲ ▼



Pressione SET.



Execute os pontos descritos a
seguir (abaixo da descrição do
Modo de exibição normal)

Modo de exibição normal

CONFIGURATION
PASSWORD
LAST 10 CYCLES
WORK TIME
ROTOR RUNTIME
CONTACT US
DIAGNOSTICS
FACTORY SETTINGS



Pressione SET –



Usando as teclas ▲ ▼ ◄ ► selecione
MENU (destacado).



Pressione SET.



É possível navegar no MENU usando
as teclas ▲ ▼ ◄ ►.



Para abrir o campo desejado é
necessário marcá-lo e pressionar SET.

aparece.

configuração da centrífuga
proteção por senha
histórico dos últimos 10 ciclos de centrifugação
tempo total de trabalho, contador de ciclos de trabalho
modo do tempo de contagem
detalhes do fabricante
códigos de erro (campo de manutenção)
restaurar as configurações de fábrica
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Descanso de tela
Configuração do tempo do descanso de tela

MENU / CONFIGURATION / SCREEN MODE








Usando as teclas ▲ ▼ selecione
SCREENSAVER (DESCANSO DE TELA).
Pressione SET.
Usando as teclas ▲ ▼ selecione
(destacado).
Pressione SETaparece.
Usando as teclas ▲ ▼ selecione o valor
desejado de 1 a 60 minutos.
Confirme a seleção pressionando SET.
Saia do menu pressionando BACK.

Alarme visual
Alarme visual

MENU / CONFIGURATION / SCREEN MODE


Usando as teclas ▲ ▼ selecione VISUAL
ALARM (ALARME VISUAL)



Confirme pressionando SET.



Saia do menu pressionando BACK.

VISUAL ALARM (ALARME VISUAL) piscará na
tela após finalizar a centrifugação ou após
um erro.

Tipos de tela principal
A configuração padrão é NORMAL DISPLAY (EXIBIÇÃO NORMAL).
Para passar para a TELA SIMPLIFICADA, siga as instruções da seção 9.3.1.
Tipos de tela principal
EXIBIÇÃO NORMAL

EXIBIÇÃO SIMPLIFICADA
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9.3.1

Como passar da exibição normal para a tela simplificada

Método 1

Método 2



Pressione SET –



Usando as teclas ▲ ▼ ◄ ► selecione
MENU.



Pressione SET.



Usando as teclas ▲ ▼ selecione a guia
CONFIGURATION (CONFIGURAÇÃO).



Pressione SET.



Usando as teclas ▲ ▼ selecione
SIMPLIFIELD DISPLAY (EXIBIÇÃO
SIMPLIFICADA).



Pressione SET.



Saia do menu pressionando a tecla BACK.

aparece.

Pressione a tecla BACK durante 1 segundo para
retornar à exibição básica (um menu curto é
exibido na tela), então:
 Usando as teclas AT selecione SIMPLIFIED
DISPLAY (EXIBIÇÃO SIMPLIFICADA).


9.3.2

Pressione SET.

Como passar da tela simplificada para a exibição normal
Pressione a tecla BACK durante 1 segundo para
retornar à exibição básica (um menu curto é
exibido na tela), então:
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Usando as teclas ▲ ▼ selecione a guia
DISPLAY (EXIBIÇÃO).



Pressione SET.

(uma nova janela de seleção é exibida
na tela)



Usando as teclas ▲ ▼ selecione a guia
NORMAL DISPLAY (EXIBIÇÃO NORMAL).



Pressione SET.

Tempo de rotação
MENU/CONFIGURATION/ ROTATING RUNTIME

O método de contar o tempo de centrifugação

•

Usando ▲ ▼ selecione a opção
desejada.

•

Confirme pressionando SET.

•

Saia do menu pressionando a tecla
BACK

Contagem desde:
FROM PRESSING START

(DESDE PRESSIONAR START) CONTAGEM
DESDE QUE O ROTOR FOI IDENTIFICADO

FROM REACHING SPEED

(DESDE QUE A ROTAÇÃO FOI ATINGIDA)
CONTAGEM A PARTIR DE UMA ROTAÇÃO
ATRIBUÍDA

Modo de apresentação:
DESCENDING

CONTAGEM DECRESCENTE

ASCENDING

CONTAGEM CRESCENTE
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Campainha
Ligar/desligar sinais audíveis curtos junto com
cada pressionamento de qualquer tecla.

MENU/ CONFIGURATION /BUZZER



Usando as teclas ▲ ▼ selecione a opção
desejada.



Confirme a seleção pressionando SET.



Saia do menu pressionando a tecla BACK

Sinais de advertências sempre estão ligados.
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Data/hora
Configurar a hora e a data

MENU/ CONFIGURATION /DATE/TIME








Pressione SET.
Usando as teclas ◄ ► selecione o valor
desejado.
Pressione SET aparece.
Usando as teclas ◄ ► altere o valor escolhido.
Repita as etapas acima para outros valores.
Confirme pressionando SET.
Pressione BACK (VOLTAR).

A data e a hora definidas ficam ativas mesmo após a reinicialização da centrífuga.

Idioma
Alterar o idioma do menu

MENU / CONFIGURATION / LANGUAGE



Usando as teclas ▲ ▼ ◄ ► selecione o
idioma desejado para o menu



Confirme pressionando SET.



Pressione BACK (VOLTAR).

Outros
Identificação automática do rotor

MENU / CONFIGURATION / OTHER
Devido à IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, a
centrífuga identifica automaticamente o rotor na
câmara. A identificação do rotor é indicada por
uma mensagem.
Quando a função está desativada, é necessário
selecionar manualmente o rotor desejado
conforme descrito em "6.5 Escolha de rotores".
A
AUTOMATIC
IDENTIF.
(IDENTIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA) fica ativada por padrão. Para ativar
a função:
Usando as teclas ▲ ▼ selecione
AUTOMATIC
IDENTIF.
(IDENTIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA)
Pressione SET ( muda para ).
Após a correção automática do rotor, ROTOR
UPDATE! (ROTOR ATUALIZADO!) aparece
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Escolha da unidade de temperatura

MENU / CONFIGURATION / OTHER

TEMPERATURE in °C (TEMPERATURA em °C) fica
ativada por padrão. Para alterar a unidade de
temperatura:
 Usando as teclas ▲ ▼ selecione a unidade


Confirme pressionando SET.

Proteção por senha
Configuração de uma senha

MENU / PASSWORD

Para evitar utilização não autorizada, é possível definir uma PASSWORD (SENHA).
Observação: Sem SENHA é definido por padrão.
A SENHA pode ser definida conforme a seguir quando o rotor está parado.


Pressione as teclas ▲ ▼ até PASSWORD.



Pressione SET-



Usando as teclas ◄ ► defina o dígito de
milhares da SENHA, por exemplo: 1xxx.
Usando as teclas ▲ ▼ defina o valor
correto.



Repita as etapas acima para todos os
outros dígitos.



Pressione SET.



Como uma confirmação, repita as
instruções descritas acima.

aparece.

Quando a SENHA é definida, o símbolo de chave é exibido na área CODE (CÓDIGO). Ele também é
exibido no menu principal (canto inferior direito da tela).
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Lá, é possível acessar o MENU após inserir a senha.
Em caso de senha incorreta, será exibida a mensagem: ACCESS DENIED!
(ACESSO NEGADO!)
Para excluir a SENHA, é necessário definir “0000”.
Se a SENHA for esquecida, deve ser usado o código de emergência “7654” para apagar a senha e
remover todas as travas.

Histórico de ciclos
Informações referentes aos parâmetros dos
últimos 10 ciclos de centrifugação.

CONFURATION / LAST 10 CYCLES



O número do ciclo pode ser alterado pelas
teclas ◄ ►.



É possível rolar a lista usando as teclas
▲ ▼.



Para sair, pressione a tecla BACK.

Tempo de trabalho total
Tempo de trabalho total da centrífuga

CONFIGURATION / WORK TIME

No menu CYCLES (CICLOS), são exibidas as
seguintes estatísticas:


tempo total de trabalho (centrifugação)



contador de ciclos de trabalho



Para sair, pressione a tecla BACK.
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Ciclos do rotor
Informações sobre o tempo de centrifugação e
sobre a quantidade de ciclos de trabalho de cada
rotor. A tabela também contém ícones que
advertem sobre a necessidade de executar
validação.

CONFIGURATION / ROTOR RUNTIME



É possível rolar a lista usando as teclas ▲ ▼.



Para sair, pressione a tecla BACK.
Símbolos:
– restam mais de 100
ciclos

– restam menos de

100 ciclos

– rotor

desgastado

Diagnósticos
Informações sobre erros que surgiram durante o
funcionamento da centrífuga.

CONFIGURATION / DIAGNOSTICS

•

Use as teclas ▲ ▼ para selecionar o
erro desejado.

•

Para sair, pressione a tecla BACK.

Configurações de fábrica
Restaurar as configurações de fábrica.

MENU/ FACTORY SETTINGS

Todas as configurações dos programas dos usuários serão excluídas.

•

Usando as teclas ◄ ► selecione YES (SIM)
ou NO (NÃO).

•

Confirme pressionando SET.
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Detalhes do fabricante
Informações sobre o tipo de centrífuga, versão do
firmware e detalhes de contato.

CONFIGURATION / CONTACT US

CONTACT US
LABNET INTERNATIONAL
33 WOOD AVE. SOUTH
ISELIN, NJ 08830

•

É possível rolar a lista usando as teclas
▲ ▼ ◄ ►.

•

Para sair, pressione a tecla BACK.

WWW.LABNETINTERNATIONAL.COM
LABNETINFO@CORNING.COM
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10 Manutenção
Limpeza da centrífuga
Atenção!


Remova o plugue da rede de energia antes de limpar.



Antes de qualquer processo de limpeza ou descontaminação que não seja o
recomendado pelo fabricante, o usuário deve perguntar ao fabricante se o
processo planejado não danificará o dispositivo.



Para a limpeza, deve ser utilizada água com sabão ou outro detergente suave
solúvel em água.



Deve-se evitar substâncias corrosivas e agressivas. É proibido o uso de
soluções alcalinas, solventes inflamáveis ou agentes que contenham
partículas abrasivas.



Não lubrifique o eixo do motor da centrífuga.



A centrífuga não utilizada deve ter tampa aberta.

Uma vez por semana
Usando pano de limpeza, remova o condensado ou resíduos dos produtos da
câmara do rotor.
Uma vez por mês
Verifique a rosca de fixação do rotor. Em caso de danos, substitua-a.
Verifique se a câmara de centrifugação está danificada. Em caso de danos, ela
não deve ser mais colocada em funcionamento. Notifique a oficina de assistência
autorizada.

Manutenção dos elementos da centrífuga


Desta maneira, a deflexão uniforme dos baldes e a operação silenciosa da
centrífuga são asseguradas.

Limpeza dos acessórios


A fim de garantir uma operação segura, deve-se executar regularmente a
manutenção periódica dos acessórios.



Rotores, baldes e transportadores redondos devem suportar altas tensões
originadas da força centrífuga. Reações químicas, bem como a corrosão
(combinação de pressão variável e reações químicas) podem causar
destruição de metais. Difíceis de serem observadas, trincas na superfície
aumentam gradualmente e enfraquecem o material sem sintomas visíveis.

Limpe os pinos do rotor e seque com uma toalha de papel depois de
aproximadamente 400 usos, limpando e/ou esterilizando em autoclave, e depois
lubrifique o soquete com vaselina.
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Em caso de observação de danos superficiais, fendas ou outras alterações,
bem como corrosão, a peça específica (rotor, balde etc.) deve ser
imediatamente substituída.



O rotor de fixação, os recipientes e os insertos redutores devem ser limpos
regularmente para evitar corrosão.



A limpeza dos acessórios deve ser realizada fora da centrífuga uma vez por
semana ou, ainda melhor, após cada utilização. Para limpá-los, deve-se usar
um agente neutro do valor de pH 6÷8. É proibido o uso de agente alcalino de
pH > 8. Em seguida, essas peças devem ser secas usando tecido macio ou no
secador da câmara a 50 °C.



O rotor angular deve ser colocado sobre um tecido com os orifícios voltados
para baixo, para uma secagem eficaz.



Não use água sanitária nas partes plásticas do rotor.



Desse modo, a vida útil do dispositivo será substancialmente aumentada, e a
susceptibilidade à corrosão será diminuída. Uma manutenção precisa
aumenta a vida útil e protege contra falhas prematuras do rotor.

Não use água sanitária nas partes plásticas do rotor.
De acordo com os padrões laboratoriais, minimize o tempo de imersão em cada
solução.





Especialmente propensas à corrosão são peças feitas de alumínio.



Corrosão e danos resultantes de manutenção insuficiente não podem ser
objeto de reclamações apresentadas contra o fabricante.



O rotor não utilizado deve ter a tampa removida.

Manutenção de acessórios HS.


Verifique o estado geral das vedações.



Certifique-se de que os O-rings de borracha estejam levemente revestidos
com graxa de silicone. Use graxa para alto vácuo.



Os pinos do rotor devem ser sempre lubrificados com vaselina.
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Esterilização
Plásticos - legenda para abreviações
poliestireno

ECTFE

etileno/clorotrifluoroetileno

SAN

estireno-acrilonitrila

ETFE

etileno/tetrafluoretileno

PMMA

polimetil-metacrilato

PTFE

politetrafluoretileno

policarbonato

FEP

tetrafluoretileno/perfluorpropileno

PVC

policloreto de vinil

PFA

tetrafluoretileno/perfluoralquil-vinil-éter

POM

acetal e poliformaldehído

FKM

borracha de fluorcabono

PE-LD

polietileno de baixa densidade

EPDM

etileno-propileno-dieno

PE-HD

polietileno de alta densidade

NR

borracha natural

polipropileno

SI

borracha de silicone

PS

PC

PP
PMP

polimetil penteno

Podem ser utilizados desinfetantes padrão. Centrífugas e dispositivos são feitos de diferentes
materiais; deve-se considerar sua variedade.

PS
SAN
PMMA
PC
PVC
POM
PE-LD
PE-HD
PP
PMP
ECTFE, ETFE
PTFE
FEP, PFA
FKM
EPDM
NR
SI

radiação J3
radiação y
25 kGy
●
○
●
●
○
●
●
●
●
●
○
○
○
○
○
○
○

•

pode ser usado

○

não pode ser usado

C2H4O
(óxido de
etileno)
○
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

formalin,
etanol
●
●
•
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Na centrífuga, devem ser usados desinfetantes e agentes de limpeza geralmente usados em cuidados
médicos (por exemplo, Aerodesina-2000, Lysoformin 3000, Melseptol, Melsept SF, Sanepidex,
Cutasept F).
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10.3.1 Autoclave


Rotores, baldes e transportadores redondos podem ser esterilizados em autoclave com
temperatura de 121 °C durante 20 min (215 kPa), a menos que especificado de outra forma
em ACESSÓRIO OPCIONAL.



Durante a esterilização (em autoclave) por meio de vapor, deve-se considerar a resistência à
temperatura de materiais individuais.



Deformação dos acessórios (transportadores ou tampas de plástico) pode ocorrer durante a
utilização de autoclave.



Não ponha em autoclave materiais descartáveis (por exemplo, tubos, recipiente cito).



A vida do acessório depende da frequência de aplicação de autoclave e do uso.



O uso de autoclave reduz a vida útil de componentes plásticos e mecânicos. Tubos de PC
podem se tornar inutilizáveis.



A pressão em recipientes fechados pode causar deformação plástica ou explosão.



Antes de colocar os rotores e acessórios no autoclave, lave e enxágue bem com água
destilada.



Nunca exceda a temperatura e o tempo de autoclave permitidos.



Se você quiser manter as vedações herméticas, substitua os anéis de vedação após cada uso
em autoclave.

Resistência dos plásticos a produtos químicos
Autoclave a 121 °C,
Autoclave a 121 °C,
20 min
20 min
PS
SAN
PMMA
PC
PVC
POM
PE-LD
PE-HD
PP

○
○
○
●
○1)
●
○
○
●

●
●

PMP
ECTFE,
ETFE
PTFE
FEP, PFA
FKM
EPDM
NR
SI

●
●
●
●
○
●

•

pode ser usado

○

não pode ser usado

1)

Exceto mangueiras de PVC resistentes à esterilização a vapor, à temperatura de 121 °C.
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Resistência química

hidrocarbonetos
haloides

○/●
○/●
○/●
○/●
●
○
●
●
●
●

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○/●
○/●
●
●
●
●
●
○/●

○
○
○
○
○
●
●
○/●
○/●
○

○
○
○
○
○
●
●
○/●
○/●
○

●
●
○
○
●
●
●
●
●
●

álcalis

○/●
○
○
○
●
○
●
●
●
●

ahs

hidrocarboneto
s cíclicos

cetonas

éter

ésteres

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
● ○/●
○/● ○/● ○/●
○/● ○/● ○/●
○/●
○/●

substâncias
oxidantes

●
●
●
●
●
●
●
● ●
● ●
○/● ●

ácidos fracos ou
diluídos

○
○
○/●
○/●
○
○/●

ácidos fortes ou
concentrados

PS
SAN
PMMA
PC
PVC
POM
PE-LD
PE-HD
PP
PMP
ECTFE,
ETFE
PTFE,
FEP, PFA
FKM
EPDM
NR
SI

álcoois cíclicos

aldeídos

Resistência dos plásticos a produtos químicos
Insertos de borracha devem ser exatamente limpos ou possivelmente substituídos. Centrífugas e acessórios
são feitos de materiais diferentes.
Não use água sanitária nas partes plásticas do rotor.

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
○/●
○/●

○
●
●
●

○
○/●
○/●
○/●

○
○
○
○

○
○/●
○
○

○
●
○
○

●
●
○/●
○/●

○/●
○/●
○
○

○/●
○
○
○

○/●
○
○
○

○/●
○
○
○

○/●
●
●
○/●

PERIGO!
Os acessórios Labnet não são bioestanques. Para centrifugar materiais infecciosos, é
necessário o uso de tubos hermeticamente fechados que atendam às exigências de
bioestanqueidade, a fim de evitar migração de germes para a centrífuga e além dela.

O usuário é responsável pela desinfecção adequada da centrífuga, se algum material
perigoso for derramado dentro ou fora da centrífuga. Durante os trabalhos acima
mencionados, devem ser usadas luvas de segurança.
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11 Resolução de problemas
A maioria das falhas pode ser removida reiniciando a centrífuga. Depois de ligar a centrífuga, os
parâmetros do programa recém-implementado devem ser exibidos, e os sinais sonoros que
compreendem quatro tons sucessivos devem ser gerados. Em caso de falta de energia de curta
duração, a centrífuga encerra o ciclo e exibe o código PROGRAM ERROR (ERRO DE PROGRAMA).

problema

A centrífuga não inicia

pergunta

solução

O cabo de alimentação está conectado
à rede elétrica?

Conecte o cabo de alimentação corretamente.

A chave principal está ligada?

Ligue a chave de alimentação.

É exibido erro do motor

A centrífuga não inicia
(indicações são prova de
ciclo em progresso e motor
não inicia)

Solicite assistência técnica.
É exibido o símbolo

É exibido o símbolo
O símbolo

Aguarde até que o rotor pare e que o símbolo

?

?

Feche a tampa. O símbolo

apague.

deve apagar.

Ciclo de centrifugação em andamento; pressione a tecla STOP
ou aguarde até que o ciclo termine.

está piscando?

Carga desigual no rotor.

A carga na centrífuga deve ser balanceada.

A centrífuga não acelera

Centrífuga inclinada.

A centrífuga deve ser nivelada.

(erro de desbalanceamento)

Acionamento defeituoso
(dano mecânico).

Solicite assistência técnica.

A centrífuga foi deslocada durante a
operação?

Ligue a centrífuga novamente após abrir e fechar a tampa.

(erro do rotor)

Não é possível abrir a
tampa

Falha de energia durante o
funcionamento
Erro do sensor de
temperatura

Após parar, uma mensagem de erro do
rotor é exibida

Verifique se o número do rotor no programa iniciado é
consistente com o número do rotor instalado na centrífuga.
Verifique o status do rotor (se houver ímãs de codificação
inseridos)

A centrífuga não reconhece o rotor e
não para.

Desligue a centrífuga, então ligue e verifique a exatidão do
programa carregado

o símbolo no monitor está piscando;
após pressionar a tecla COVER um tom
audível único é emitido

O rotor ainda está girando. Aguarde até que o rotor pare e
que o símbolo

seja exibido.

O sensor está conectado corretamente,
e o erro ainda está sendo exibido.

Solicite assistência técnica.

A mensagem sobre a queda da tensão
será exibida no monitor.

Aguarde até que o rotor pare e apague o erro pressionando a
tecla SET.

A mensagem de superaquecimento
será exibida.

Desligue a centrífuga e volte a ligá-la.
Solicite assistência técnica.

Erro de temperatura
excessiva (50 °C) na câmara

A mensagem de superaquecimento
será exibida.

Solicite assistência técnica.
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Liberação da tampa de emergência
No caso, por exemplo, de falta de energia elétrica, é possível abrir a tampa
manualmente. No lado direito há um bujão, que deve ser desrosqueado (via chave para
liberação da tampa de emergência, acessórios básicos 18640). Em seguida, é necessário
puxar o bujão.

ponto de liberação da
tampa de emergência

Não é permitido liberar a tampa de emergência quando o rotor estiver em
funcionamento! É necessário ter certeza de que o rotor não esteja em movimento
(use o vidro de inspeção).

Falha da tela
Se as informações exibidas na tela desaparecerem e não houver luz de fundo,
pressione a tecla STOP duas vezes para interromper a centrifugação. Em seguida,
olhe para a câmara da centrífuga pelo visor para ver se o rotor parou de girar e
desligue a fonte de alimentação com a chave de alimentação.
Por questões de segurança, não use a abertura da tampa de emergência. Cinco
minutos após parar o rotor, ligue a alimentação usando a chave de alimentação.
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12 Garantia limitada
A Corning Incorporated (Corning) garante que este produto estará livre de defeitos de material e
fabricação por um período de dois (2) anos a partir da data da compra. A CORNING RENUNCIA A
TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUAISQUER
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO
FIM. A única obrigação da Corning
será reparar ou substituir, a seu critério, qualquer produto ou peça que se apresente com defeito de
material ou de fabricação dentro do período de garantia, desde que o comprador notifique a Corning
de tal defeito. A Corning não se responsabiliza por quaisquer danos incidentais ou consequenciais,
perda comercial ou quaisquer outros danos decorrentes do uso deste produto.
Esta garantia só é válida se o produto é usado para o fim a que se destina e dentro das diretrizes
especificadas no manual de instruções fornecido. Esta garantia não cobre danos causados por
acidente, negligência, uso indevido, serviço inadequado, forças naturais ou outras causas que não
sejam decorrentes de defeitos no material original ou mão-de-obra. Esta garantia não cobre escovas,
fusíveis, lâmpadas, baterias ou danos na pintura ou acabamento. As reclamações por danos de
trânsito devem ser feitas junto à transportadora.
Caso este produto falhe dentro do período de tempo especificado devido a um defeito de material ou
mão-de-obra, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Corning nos seguintes números:
EUA: 1-800-492-1110; Canadá: 1-978-442-2200. Para outras regiões do mundo, acesse
www.corning.com/lifesciences ou consulte o manual de instruções incluído para obter uma lista dos
Escritórios de suporte mundiais.
A equipe do Atendimento ao cliente da Corning ajudará a organizar o serviço local, quando
disponível, ou coordenará um número de autorização de devolução e instruções de envio. Produtos
recebidos sem a devida autorização serão devolvidos. Todos os itens devolvidos para o serviço
devem ser enviados com postagem pré-paga na embalagem original ou outra caixa de papelão
adequada, acolchoada para evitar danos. A Corning não será responsável por danos causados por
embalagem inadequada. A Corning pode escolher serviços no local para equipamentos maiores.
Alguns estados não permitem a limitação da duração das garantias implícitas ou a exclusão ou
limitação de danos incidentais ou consequenciais. Esta garantia lhe concede direitos legais
específicos. Você pode ter outros direitos que variam de estado para estado.
Nenhum indivíduo pode aceitar, ou em nome da Corning, qualquer outra obrigação de
responsabilidade ou prolongar o período desta garantia.
Para sua referência, anote o número de série, a data de compra e o fornecedor aqui.
Nº de série ____________________ Data de compra _________________
Fornecedor _____________________________________________________
Garantia/Isenção de responsabilidade: salvo disposição em contrário, todos os produtos são apenas para uso de pesquisa. Não se
destinam a uso em procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. A Corning não faz nenhuma alegação sobre o desempenho desses
produtos para aplicações clínicas ou de diagnóstico.
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13 Descarte
•

De acordo com a Diretiva 2012/19/EU do Parlamento Europeu e do
Conselho de 4 de julho de 2012 sobre Resíduos de Equipamentos
Elétricos e Eletrônicos (WEEE, na sigla em inglês), a centrífuga é
marcada com o símbolo de caixote de lixo com um X e não deve ser
descartada junto com lixo doméstico.

•

Consequentemente, o comprador deve seguir as instruções
relativas a reuso e reciclagem de WEEE fornecidas com os produtos
e disponíveis no seguinte link: www.corning.com/weee

•

De acordo com a Diretiva 2006/66/EC de 6 de setembro de 2006
“sobre baterias e acumuladores e baterias e acumuladores gastos”,
conforme emendas, as baterias devem ser coletadas
separadamente para se obter um alto nível de reciclagem. Elas só
devem ser descartadas de acordo com a legislação nacional.
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14 Informações do fabricante

800-492-1110
opção 2
800-492-1110
Opção 5

CORNING INCORPORATED

271 County Route 64
Big Flats, NY 14814, EUA

http://
e-mail:

Serviço ao cliente
Serviço/suporte
técnico

www.labnetinternational.com
labnetinfo@corning.com
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15 Anexos
Nomograma
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Rotores disponíveis

N° no
catálogo

Descrição

Imagem do rotor

C0226-4PCR

Rotor angular fixo para 4 x 8 – tubos em tira PCR de
0,2 ml

C0226-242SC

Rotor angular fixo para 24 x tubos de filtro/colunas
giratórias de 1,5/2,0 ml

C0226-610

Rotor angular fixo 6 x 10 ml, completo com baldes para
17 x tubos de 70/85 mm

C0226-615

Rotor angular fixo 6 x 15/10 ml, completo com baldes
para 17 x tubos de 100/120 mm

C0226-125

Rotor angular fixo para 12 x tubos de 5 ml

C0226-242

Rotor angular fixo 24 x tubos de 2/1,5 mm

C0336-HEM

Rotor angular fixo hematócrito
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OBSERVAÇÕES:

Corning Incorporated 271
County Route 62 Big Flats,
NY 14814, EUA
www.labnetinternational.com
labnetinfo@corning.com
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