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Acerca deste guia
Este manual de operação descreve a confi guração, as características, as fun-
ções e a operação de gabinetes aquecedores do tipo "Heat" e dos gabinetes de 
incubação do tipo "Breed" e fornece indicações para uma utilização segura. 

Modelo Descrição
H110N230/115 Estufa "Heat" 110L com Convecção Natural 230/115 V

H110F230/115 Estufa "Heat" 110L com Convecção Forçada 230/115 V
B110N230/115 Incubadora "Breed" 110L com Convecção Natural 230/115 V
B110F230/115 Incubadora "Breed" 110L com Convecção Forçada 230/115 V
H055N230/115 Estufa "Heat" 55L com Convecção Natural 230/115 V
H055F230/115 Estufa "Heat" 55L com Convecção Forçada 230/115 V
B055N230/115 Incubadora "Breed" 55L com Convecção Natural 230/115 V
B055F230/115 Incubadora "Breed" 55L com Convecção Forçada 230/115 V

Leia este manual de operação cuidadosamente antes de usar o aparelho. Fa-
miliarize-se com as normas de segurança. Mantenha este manual de operação 
sempre junto do aparelho.

Fabricante e serviço de apoio ao cliente
Memmert GmbH + Co. KG
Äussere Rittersbacher Str. 38
D-91126 Schwabach
Alemanha
Tel.: +49 (0)9122 925-295
E-mail: info@elos-lab.de
Internet: www.elos-lab.de
E-mail de serviço: service@elos-lab.de

© 2018 MEMMERT GmbH + Co. KG
D33076 / Data 02/2018
Reservamo-nos o direito a alterações
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Para a sua segurança

ATENÇÃO
 

Risco de morte devido a tensão elétrica!
Depois de remover as tampas, há peças condutoras de 
eletricidade que podem fi car a descoberto. Se tocar nestas 
peças, poderá apanhar um choque. 
Antes de retirar as tampas de proteção, deve desligar o apa-
relho da alimentação. Os trabalhos no equipamento elétrico 
devem ser realizados apenas por técnicos eletricistas.

ATENÇÃO
 Risco de explosão!

O aparelho pode explodir e o operador ou terceiros podem 
fi car gravemente feridos ou até morrer, se introduzir ma-
terial que produza gases ou vapores explosivos devido ao 
aquecimento. 
Nunca aqueça este tipo de material.

ATENÇÃO
 Perigo de incêndio!

O aparelho pode pegar fogo e dar início a um incêndio, se 
introduzir material infl amável. 
Nunca aqueça material infl amável.

ATENÇÃO
 Perigo de envenenamento!

Poderá ser envenenado ou queimado, se colocar material 
no aparelho que produza vapores ou gases venenosos ou 
agressivos. 
Nunca aqueça este tipo de material. 

CUIDADO

Risco de queimaduras!
As superfícies no interior do aparelho e o material de carre-
gamento podem fi car muito quentes. Pode queimar-se. 
Deixe o aparelho arrefecer, antes de entrar em contato com 
o mesmo ou use luvas resistentes a altas temperaturas.
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Para quê e como deve ser usado este aparelho
O aparelho destina-se exclusivamente ao aquecimento de substâncias e objetos não ex-
plosivos e não infl amáveis. Qualquer outro tipo de utilização é indevido, podendo resultar 
em riscos e danos.
O aparelho não está protegido contra explosão. O aparelho pode ser carregado somente 
com materiais e substâncias que não formem vapores tóxicos ou explosivos à temperatura 
defi nida e que não expludam, rebentem ou sejam infl amáveis. 
O aparelho não pode ser usado para secar, vaporizar e cozer tintas ou materiais seme-
lhantes, cujos solventes possam formar uma mistura explosiva com o ar. Em caso de 
dúvida quanto às propriedades dos materiais, recomenda-se que não sejam colocados 
no aparelho. No interior do aparelho não devem gerar-se misturas explosivas de ar/água, 
nem nas proximidades do mesmo.
O aparelho deve ser operado somente por pessoas com idades superiores a 18 anos. 
Manter as crianças e as pessoas não autorizadas afastadas.
Não é permitido fazer alterações ou transformações no aparelho sem autorização prévia.

Comportamento em caso de emergência

Em caso de emergência desligue o aparelho da fonte de alimentação.
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Dados técnicos e condições ambientais

Aparelho Heat Breed
Modelo 55N 110N 55F 110F 55N 110N 55F 110F
Volume do espaço interno [l]Volume do espaço interno [l]Volume do espaço interno [l] 53 108 53 108 53 108 53 108
Largura do espaço interno 
[mm][mm] 400 520 400 520 400 520 400 520

Altura do espaço interno 
[mm][mm] 400 520 400 520 400 520 400 520

Profundidade do espaço 
interno [mm]interno [mm] 330 400 330 400 330 400 330 400

Número máximo de 
prateleiras deslizáveisprateleiras deslizáveisprateleiras deslizáveis 3 4 3 4 3 4 3 4

Carga máxima por prateleira 
deslizável [kg]deslizável [kg] 20 20

Largura do aparelho [mm]Largura do aparelho [mm]Largura do aparelho [mm] 640 760 640 760 640 760 640 760
Altura do aparelho [mm]Altura do aparelho [mm]Altura do aparelho [mm] 665 785 665 785 665 785 665 785
Profundidade do aparelho 
[mm][mm] 520 585 520 585 520 585 520 585

Peso líquido [kg]Peso líquido [kg] 43 58 45 60 47 64 49 66
Temperatura nominal [°C]Temperatura nominal [°C]Temperatura nominal [°C] 220 80

Excursão de 
temperatura [K]

50 °C 1 1,5 0,7 1 37 °C 0,6 0,7 0,4 0,5
150 °C 3 3,5 2,7 3 50 °C 1 1,2 0,7 0,9
220 °C 4,5 5 4 4,5 80 °C 1,8 2 1,3 1,5

Estabilidade da 
temperatura [K]

50 °C 0,5 0,4 37 °C 0,3 0,2
150 °C 0,6 0,5 50 °C 0,4 0,3
220 °C 0,8 1 0,7 0,8 80 °C 0,5 0,3

Tempo de 
aquecimento [min]

50 °C 40 50 30 40 37 °C 28 35 19 25
150 °C 45 55 40 50 50 °C 32 40 23 28
220 °C 50 60 45 55 80 °C 38 50 28 32

Tempo de 
reaquecimento 
após 30 s com a 
porta aberta [min]porta aberta [min]

50 °C 15 19 13 17 37 °C 15 18 10 14
150 °C 12 17 11 15 50 °C 18 22 12 16

220 °C 14 18 9 11 80 °C 22 28 15 20

Controle de temperatura controle de temperatura 
mecânica classe 1

controle de temperatura 
mecânica classe 1

Tensão [V]Tensão [V] 115/230 V, 50/60 Hz 115/230 V, 50/60 Hz

Tensão [W] 115 V 1200 1400 1200 1400 1200 1400 1200 1400
230 V 1200 1600 1200 1600 1200 1600 1200 1600

Temporizador (defi nir 
contagem decrescente)contagem decrescente)contagem decrescente)

1 minuto a 99 horas 
59 minutos

1 minuto a 99 horas 
59 minutos

temperatura ambiente 
permitida [°C]permitida [°C] máx. 30 °C máx. 30 °C

umidade ambiente permitida máx. 70 % sem 
condensaçãocondensaçãocondensação

máx. 70 % sem 
condensaçãocondensaçãocondensaçãocondensaçãocondensação

altura máxima de instalação 
[m][m] 2000 2000
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Instalação
O local de instalação deve ser plano e nivelado e deve ter capacidade para suportar o 
peso do aparelho (consultar dados técnicos) de forma segura. Não colocar o aparelho 
sobre uma base infl amável.

Conexão
O aparelho foi concebido para operação usando uma rede de alimentação com uma im-
pedância de sistema de Zmáx. no ponto de transmissão (conexões domésticas) de no máx. 
0,292 Ohm. O operador deve assegurar que o aparelho é operado somente com uma rede 
de alimentação que cumpra estes requisitos. Se necessário, pode ser solicitada a impe-
dância do sistema às empresas de suprimento de energia.
Para a conexão, observar as disposições específi cas do país. Observar os valores de 
conexão e de energia (consulte a placa de identifi cação, bem como os dados técnicos). 
Assegurar que o condutor de proteção é seguro. Montar o cabo de alimentação de forma 
que este esteja sempre acessível e alcançável e a poder ser rapidamente desligado em 
caso de avarias ou emergências.

Envio



Operação

25.9°C 

1 2 3 5 64 7

8 9 10 11

02:3037.0

     

1 Ligar/desligar aparelho 
(manter a tecla pressionada duran-
te 1 segundo)

2 Indicação Temperatura nominal
3 Indicação Temperatura real
4 Indicação Duração do temporiza-

dor
5 Indicação do temporizador

 O ventilador está ligado
 O ventilador está desligado

6 Indicação Aparelho aquecendo
7 Aumentar valor
8 Ativar o ajuste de temperatura
9 Ativar o ajuste do temporizador
10 Ativar o ajuste do ventilador
11 Diminuir o valor



8

Exemplo
O aparelho deve aquecer com o ventilador funcionando e com defl etor de ar aberto a 70 
°C e este deve desligado após 2h30.

Ajustar a temperatura a 70 °C

25.9°C 
--:--25.0

25.9°C 
--:--70.0

25.9°C 
--:--70.0

Ajustar o temporizador para 2h30

25.9°C 
--:--70.0

25.9°C 
02:3070.0

25.9°C 
02:3070.0

Ligar o ventilador (somente no caso do equipamento correspondente)

25.9°C 
02:3070.0

25.9°C 
02:3070.0

25.9°C 
02:3070.0

Ajustar o defl etor de ar

Defl etor de 
ar fechado

Defl etor de 
ar aberto



9

Limitação de temperatura
Por motivos de segurança, o aparelho está equipado com 
um mecanismo limitador de temperatura. Se a temperatu-
ra máxima determinada de fábrica de aprox. 30 °C for 
ultrapassada, o limitador de temperatura desligará o 
aquecimento de forma permanente. Se o limitador de 
temperatura tiver sido acionado, o display começa piscan-
do e é exibido o símbolo de uma bateria riscada. Neste 
caso, entre em contato com o apoio ao cliente.

Calibração
Se detectar que a temperatura real difere da temperatura ajustada, o aparelho deverá ser 
calibrado. Para isso, é necessário um instrumento de medição de referência calibrado. Po-
sicione o sensor de temperatura PT100 no centro do aparelho (1) e conduza o cabo pelo 
aparelho de medição pela abertura no painel traseiro (2).

2

1

1. Feche a porta e aqueça o aparelho até à primeira temperatura para a qual deseja 
calibrar. Se a temperatura tiver estabilizado, meça durante um determinado tempo e 
registre o valor médio.

2. Compare o valor da temperatura médio calculado com o valor da temperatura apresen-
tado no display. Caso estes defi ram anote o valor. Repita a medição com uma segunda 
temperatura e anote igualmente a diferença.

3. Desligue o aparelho.

25.9°C 
02:3037.0
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4. Pressione e mantenha pressionada a tecla de se-
leção de temperatura e pressione em simultâneo a 
tecla Ligar/Desligar durante um segundo. É exibido 
leção de temperatura e pressione em simultâneo a 
tecla Ligar/Desligar durante um segundo. É exibido 
leção de temperatura e pressione em simultâneo a 

o menu de calibração.
Aviso: Ter em atenção que, na parte traseira T1
e T2 é exibido o status on. Caso, seja exibido o 
status off o status deve ser alterado por meio das 
teclas de direção. Caso contrário, o tempo calibra-
do não é tido em conta.

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
T2 on
T1  T2     Exit

20.0
220.0

0.0
0.0

5. Com a tecla do temporizador, selecione  com o 
ajuste temp (assinalado com).

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
T2 on
T1  T2     Exit

20.0
220.0

0.0
0.0

6. Com as teclas de seta, ajuste a temperatura , 
no caso de ter confi rmado a primeira medição, 
neste exemplo 80 °C.

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
T2 on
T1  T2     Exit

80.0
220.0

0.0
0.0

7. Com a tecla do ventilador, altere  para calib. temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
T2 on
T1  T2     Exit

80.0
220.0

0.0
0.0

8. Com as teclas de direção  ajuste a diferença 
medida e a temperatura ajustada (valor nominal 
menos o valor real medido). Neste exemplo:
Valor ajustado     80,0 °C
– valor  medido   77,7 – valor  medido   77,7 °C
=                            2,3 °C

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
T2 on
T1  T2     Exit

80.0
220.0

2.3
0.0

9. Com a tecla da temperatura, altere  para T2 e 
aqui, ajuste da mesma forma em temp a segunda 
temperatura, caso a tenha medido e em calib
registre o valor diferencial.

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
T2 on
T1  T2     Exit

80.0
220.0

2.3
0.0



11

10. Feche o menu de calibração pressionando em 
simultâneo a tecla do temporizador e do ventilador 

.

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
T2 on
T1  T2     Exit

80.0
220.0

2.3
0.0

Avarias e erros do aparelho

Antes de retirar as tampas de proteção, deve desligar sempre o aparelho da 
alimentação. O aparelho pode ser aberto, verifi cado e reparado somente por 
eletricistas qualifi cados.

Descarte
Descartar a embalagem e no fi nal da vida útil, descartar também os componentes do apa-
relho de acordo com as disposições legais do seu país para o material correspondente.

Componentes Material
Embalagem Caixa de cartão
Carcaça Chapa de aço
Controlador Parte eletrônica
Isolamento Lã mineral
Tubos (espaço interno) Aço inoxidável

Faça com que o fecho da porta fi que inutilizado, para que, por exemplo, as crianças não 
fi quem fechadas no aparelho.
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