Banhos-maria Thermo
Scientific Precision

Precisão redefinida para seu laboratório
O melhor em desempenho e confiabilidade

Banhos-maria Thermo Scientific Precision

Uma nova geração para dar
suporte a sua ciência
Durante décadas, os banhos-maria Thermo Scientific™ Precision™ vêm trazendo
excelente desempenho e confiabilidade a laboratórios em todo o mundo. Agora
eles estão definindo um novo padrão em banhos-maria laboratoriais, com design
aprimorado e mais recursos para ajudá-lo a simplificar os processos e a
maximizar a produtividade.
Com construção sólida e tecnologia avançada de microprocessador, os banhosmaria Precision são a escolha inteligente para seu laboratório inteligente.
■ Precision é compacto
Economize um espaço valioso com redução do tamanho em
relação à outros modelos de banhos-maria de uso geral.
■ Precision não requer esforço
Pré-aqueça e desligue automaticamente seu banho-maria
com os novos temporizadores liga/desliga automático,
tornando a sua rotina ainda mais eficiente.
■ Precision é intuitivo
Simplifique a definição e o monitoramento de parâmetros
com a nova interface do controlador com base em ícones.
■ Precision é seguro
Proteja seu trabalho com recursos de segurança, incluindo
alarme sonoro, proteção de temperatura ajustável e digital,
detecção de nível baixo e cortes em alta temperatura.
■ Precision é onipresente
Acesse os serviços e o suporte em
todo o mundo, onde você precisar, para
ficar tranquilo. Além disso, tomadas
universais permitem que os banhosmaria sejam usados em qualquer lugar,
facilitando seu pedido.
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Aplicações

Banhos-maria Thermo Scientific Precision

Exames bacteriológicos
Testes de coagulação

Uso geral

Circulação

Coliformes

Agitação

Dubnoff

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Determinação de coliformes
Testes de corrosão em lâmina de cobre
Estudos de petróleo
Citoquímica

•
•
•

•

•
•
•

Diálise
Estudos da desemulsificação

•

Estudos de enzimas

•
•

•

Eletroforese em gel
Estudos ambientais
Controle de qualidade em processamento de alimentos
Estudos genéticos
Estudos hormonais
Pesquisa imunológica
Incubação para análises microbiológicas
Incubação para tubos de microcentrífuga
Ágar de fusão
Análise metalúrgica
Biologia Molecular
Análise de proteína
Estudos de captação de isótopo radioativo
Radioquímica
Pesquisa sorológica
Descongelamento
Descongelamento de recipientes de criopreservação
Pesquisa de cultura de tecidos
Pesquisa virológica
Reagentes de aquecimento
Pesquisa de qualidade da água

•
•
•
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•
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•
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Banhos-maria Thermo Scientific
Precision de uso geral
Os banhos-maria Precision de uso geral são sólidos e
apresentam alto desempenho, mantendo a temperatura da
água entre ambiente a 100°C. São ideais para uma ampla
variedade de aplicações laboratoriais, com capacidade variável
de 2 a 28 L, inclusive modelos rasos. O circuito de corte de
temperatura é projetado para evitar perda térmica, enquanto os
novos temporizadores que ligam e desligam automaticamente
permitem que você otimize a sua rotina de operações. Obtenha
os benefícios de resistência à corrosão e a elementos químicos
com o exterior revestido com pintura epóxi e com uma câmara
fácil de limpar, com interior de aço inoxidável.

Recursos adicionais:
• Menor espaço ocupado em relação a modelos anteriores, libera espaço

>

valioso em sua bancada

Visor gráfico com ícones para facilitar
operação e monitoramento

• Controlador de microprocessador avançado feito para estender a

funcionalidade
• Proteja seu trabalho com alarmes sonoros
• Armazene as configurações mais usadas com quatro predefinições de

temperatura
• Os banhos-maria vêm com tampa frontal de policarbonato, bandeja

difusora, mangueira de drenagem e pato de borracha
• Listado na UL e com selo CE

Design aprimorado de dobradiças
permite configuração com tampa
aberta e fácil remoção da tampa.
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Ajuda a prevenir danos ao banhomaria e superaquecimento com
proteção de fluido baixo.

Simplifique a operação com
dreno fácil de desconectar e
mangueira discreta nos
modelos 10, 20 e 28 L, e duais.

Banhos-maria Thermo Scientific Precision de uso geral

Banho-maria GP 05
Banho-maria GP 02

Banho-maria GP 10

Banho-maria GP 2S

Banho-maria GP 28

Banho-maria GP 15D

Banho-maria GP 20

Especificações do banho-maria Precision de uso geral
Faixa de
temperatura

Estabilidade de
temperatura /
Uniformidade a 70°C

Modelo

Cat. Nº

Capacidade da
câmara

Área de trabalho
(C x L x A)

Dimensões gerais
sem tampa (C x L x A)

Tensão

GP 02

TSGP02

2 Litros

Amb. a 90°C

GP 2S

TSGP2S

2 Litros (Raso)

GP 05

TSGP05

GP 10

Saída de
calor†

±0,1°C / ±0,2°C

5,4 x 6,1 x 5,9 pol.
(138 x 155 x 150 mm)

9,1 x 7,8 x 9,2 pol.
(230 x 199 x 233 mm)

100-115V/200-230V,
50/60Hz

200W

Amb. a 100°C

±0,1°C / ±0,2°C

6 x 11,8 x 2,6 pol.
(153 x 300 x 65 mm)

9,7 x 14 x 9,1 pol.
(246 x 355 x 232 mm)

100-115V/200-230V,
50/60Hz

300W

5 Litros

Amb. a 100°C

±0,1°C / ±0,2°C

6,1 x 11,8 x 5,9 pol.
(154 x 300 x 150 mm)

9,7 x 14 x 9,1 pol.
(246 x 355 x 232 mm)

100-115V/200-230V,
50/60Hz

300W

TSGP10

10 Litros

Amb. a 100°C

±0,1°C / ±0,2°C

11,9 x 13 x 5,9 pol.
(301 x 330 x 150 mm)

15,5 x 15,1 x 9,2 pol.
(393 x 383 x 233 mm)

100-115V/200-230V,
50/60Hz

800W

GP 20

TSGP20

20 Litros

Amb. a 100°C

±0,1°C / ±0,2°C

11,7 x 19,7 x 5,9 pol.
(297 x 500 x 150 mm)

15,4 x 21,8 x 9,2 pol.
(392 x 555 x 233 mm)

100-115V/200-230V,
50/60Hz

1200W

GP 28

TSGP28

28 Litros

Amb. a 100°C

±0,1°C / ±0,2°C

11,7 x 19,7 x 7,9 pol.
(297 x 500 x 200 mm)

15,4 x 21,8 x 11,1 pol.
(392 x 555 x 282 mm)

100-115V/200-230V,
50/60Hz

1200W

GP 15D

TSGP15D

5 Litros e
10 Litros (Dual)

Amb. a 100°C

±0,1°C / ±0,2°C

Ver TSGP05 & TSGP10

15,4 x 23,1 x 9,2 pol.
(392 x 587 x 233 mm)

100-115V/200-230V,
50/60Hz

300W e 800W

†Saída de calor a 120V e 240V
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Banhos-maria Thermo Scientific Precision de uso geral

Acessórios para os banhos-maria Precision de uso geral
TSGP02

TSGP2S

TSGP05

TSGP10

TSGP20

TSGP28

TSGP15D

Tampa frontal de aço inoxidável

GPSSL02

GPSSL05

GPSSL05

GPSSL10

GPSSL20

GPSSL28

GPSSL05 e
GPSSL10

Tampa do anel concêntrico

-

-

-

1546230Q

1546231Q

1546231Q

-

Tampa frontal de policarbonato

TSGPACL02

TSGPACL05

TSGPACL05

TSGPACL10

TSGPACL20

TSGPACL20

TSGPACL05 e
TSGPACL10

Rack de aço inoxidável para placas de petri

-

-

-

-

3166183

3166183

-

Rack em aço inoxidável para tubos de ensaio

-

-

-

-

3161601

3161601

-

Meio-rack Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Branco 36x13 mm 5972-0013TC 5972-0013TC 5972-0013TC 5972-0013TC 5972-0013TC 5972-0013TC 5972-0013TC
Meio-rack Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Branco 36x16 mm -

5972-0016TC 5972-0016TC 5972-0016TC 5972-0016TC 5972-0016TC 5972-0016TC

Meio-rack Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Branco 20x20 mm -

5972-0020TC 5972-0020TC 5972-0020TC 5972-0020TC 5972-0020TC 5972-0020TC

Meio-rack Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Branco 16x25 mm -

5972-0025TC 5972-0025TC 5972-0025TC 5972-0025TC 5972-0025TC 5972-0025TC

Meio-rack Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Branco 9x30 mm

-

5972-0030TC 5972-0030TC 5972-0030TC 5972-0030TC 5972-0030TC 5972-0030TC

Rack completo Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Vermelho 72x13 mm

-

5970-0513TC 5970-0513TC 5970-0513TC 5970-0513TC 5970-0513TC 5970-0513TC

Rack completo Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Vermelho 72x16 mm

-

-

5970-0516TC 5970-0516TC 5970-0516TC 5970-0516TC 5970-0516TC

Rack completo Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Vermelho 40x20 mm

-

-

5970-0520TC 5970-0520TC 5970-0520TC 5970-0520TC 5970-0520TC

Rack completo Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Vermelho 40x25 mm

-

-

5970-0525TC 5970-0525TC 5970-0525TC 5970-0525TC 5970-0525TC

Rack completo Nalgene Unwire para tubos de ensaio - Vermelho 24x30 mm

-

-

5970-0530TC 5970-0530TC 5970-0530TC 5970-0530TC 5970-0530TC

Bomba manual

102391

102391

102391

102391

102391

102391

102391

Reposição para Bandeja difusora

102352

102353

102353

102354

102355

102355

102353 e
102354

Rack de aço inoxidável para placas
de petri

Rack completo Nalgene Unwire
para tubos de ensaio

Tampa frontal de policarbonato

Tampa frontal de policarbonato

Os racks Thermo ScientificTM NalgeneTM UnwireTM para tubos de
ensaio são ideais para uso em todos os tipos de banhos-maria.
São projetados para não flutuar nem perder cor.
Meio-rack Nalgene Unwire para tubos de ensaio

6

Banho-maria SWB 27

Banhos-maria com agitação Thermo Scientific Precision
Os banhos-maria com agitação Precision comportam
diversas aplicações de ciências biológicas e de controle/
garantia de qualidade, desde aquecimento de reagentes
delicados até cultura de tecidos e sequenciamento
genético. Fácil limpeza e manutenção com o novo interior
sem bobinas. Os banhos-maria com agitação Precision
estão disponíveis nas capacidades de 15 L e 27 L.

Recursos adicionais:

O banho-maria raso com agitação Precision tem
capacidade de 15 L com uma bandeja removível que
fornece 3,5 pol. (8,9 cm) de profundidade para uso em
recipientes de amostra menores.

• Armazene as configurações mais usadas com quatro predefinições

Os banhos-maria Dubnoff com agitação Precision são
projetados especificamente para aplicações que exigem
que as amostras sejam incubadas em uma atmosfera
controlada. Este banho-maria tem 15 L de capacidade e
profundidade de 3,5 pol. (8,9 cm). Uma tampa grande
para entrada de gás e duas pequenas acompanham cada
banho-maria, bem como uma tampa frontal.

• Acomode utensílios laboratoriais com a nova tampa dobrável e

Banho-maria SWB 15S

• Fácil limpeza e manutenção com o novo interior sem bobinas
• Otimize a rotina com temporizadores que ligam e desligam

automaticamente
• Ajude a prevenir danos ao banho-maria e superaquecimento com

proteção de fluido baixo
de temperatura e de velocidade de agitação
• Proteja seu trabalho com alarmes sonoros
• Visor gráfico com ícones fácil de operar e monitorar

altura estendida
• Apresenta motor de agitação de última geração
• Os banhos-maria vêm com tampa frontal de aço inoxidável, bandeja

para agitação e pato de borracha
• Velocidade ajustável de agitação, de 30 a 200 oscilações por minuto
• Listado na UL e com selo CE

Banho-maria SWB 15

Banho-maria DUB 15

Especificações do banho-maria com agitação Precision
Faixa de
temperatura

Estabilidade de
temperatura /
Uniformidade a 70°C

Área de trabalho
(Bandeja removível)
(C x L x A)*

Dimensões gerais
sem tampa (C x L x A)

Tensão

Modelo

Cat. Nº

Capacidade da
câmara

SWB 15

TSSWB15

15 Litros

Amb. + 5°C a 100°C ±0,1°C / ±0,05°C

11,5 x 12 x 6,5 pol.
(292 x 305 x 165 mm)

15,5 x 24,9 x 9,8 pol.
(394 x 632 x 249 mm)

100-115V/200-230V,
50/60Hz

1200W

SWB 27

TSSWB27

27 Litros

Amb. + 5°C a 100°C ±0,1°C / ±0,05°C

11,5 x 24 x 6,5 pol.
(292 x 610 x 165 mm)

15,5 x 36,9 x 9,8 pol.
(394 x 938 x 249 mm)

100-115V/200-230V,
50/60Hz

1500W

SWB 15S

TSSWB15S

15 Litros (Raso)

Amb. + 5°C a 100°C ±0,1°C / ±0,05°C

11,5 x 12 x 3,5 pol.
(292 x 305 x 89 mm)

15,5 x 24,9 x 9,8 pol.
(394 x 632 x 249 mm)

100-115V/200-230V,
50/60Hz

1200W

DUB 15

TSDUB15

15 Litros (Dubnoff)

Amb. + 5°C a 100°C ±0,1°C / ±0,05°C

11,5 x 12 x 3,5 pol.
(292 x 305 x 89 mm)

15,5 x 24,9 x 9,8 pol.
(394 x 632 x 249 mm)

100-115V/200-230V,
50/60Hz

1200W

* Ajusta-se à abertura do banho-maria (C x L x A): Em banhos-maria com agitação de 15 L: 12 x 15,3 x 7,6 pol. (305 x 387 x 193 mm); em banhos-maria com agitação de 27 L:
12 x 27,3 x 7,6 pol. (305 x 692 x 193 mm)
†Saída de calor a 120V e 240V

Saída de
calor †
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Banhos-maria com agitação Thermo Scientific Precision

Tampa pequena para entrada de gás

Rack para tubo de microcentrífuga

Bandeja de tubo de ensaio

Bandeja de frasco

Bandeja com parede alta

Kit de regulagem de água

Acessórios para banhos-maria com agitação Precision
TSSWB15

TSSWB27

TSSWB15S

TSDUB15

Tampa grande para entrada de gás

3162640

-

3162640

3162640

Tampa pequena para entrada de gás

3162639

-

3162639

3162639

Rack para tubo de microcentrífuga de 0,5 mL*

3166184

3166184

3166184

3166184

Rack para tubo de microcentrífuga de 1,0 mL*

3166185

3166185

3166185

3166185

Kit de regulagem de água

3166223

3166223

3166223

3166223

Bandeja de tubo de ensaio de 13-25 mm

3161597

3161597

3161597

3161597

Bandeja de frasco de 25 mL (Suporta 18 clipes)

3161599

3161599

3161599

3161599

Bandeja de frasco de 50 mL (Suporta 10 clipes)

3166228

3166228

3166228

3166228

Bandeja com parede alta

3164716

3164717

3164716

3164716

Clipe de tubo de ensaio de 13 mm a 25 mm*

3166216

3166216

3166216

3166216

20

48

20

20

3166227

3166227

3166227

3166227

20

48

20

20

3166198

3166198

3166198

3166198

15

36

15

15

3166221

3166221

3166221

3166221

9

24

9

9

3166566

3166566

3166566

3166566

6

14

6

6

3166199

3166199

3166199

3166199

4

12

4

4

3166200

3166200

3166200

3166200

2

5

2

2

Prendedores (conjuntos de 25)

3166189

3166189

3166189

3166189

Kit de dreno rápido

098246

098246

098246

098246

Capacidade do banho-maria
Clipes de frasco - 25 mL*
Capacidade do banho-maria
Clipes de frasco - 50 mL*
Capacidade do banho-maria
Clipes de frasco - 125 mL*
Capacidade do banho-maria
Clipes de frasco - 250 mL*
Capacidade do banho-maria
Clipes de frasco - 500 mL*
Capacidade do banho-maria
Clipes de frasco - 1000 mL*
Capacidade do banho-maria

*Exige prendedores (Número da peça 3166189)
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Clipes de frasco

Banhos-maria Thermo Scientific Precision com circulação
Banhos-maria Precision com circulação são a escolha ideal
quando uniformidade e controle de temperatura são
especialmente críticas, como em aplicações de enzimas ou
sorológicas. Disponíveis em três modelos distintos, os
banhos-maria de alto desempenho apresentam capacidade
de 19 L, 35 L e 89 L. O controlador avançado de
temperatura oferece uniformidade de ±0,05°C a 70°C e
estabilidade de ±0.1°C com a tampa frontal de aço
inoxidável.

• Fácil limpeza e manutenção com o novo interior sem bobinas

Recursos adicionais:

• Os banhos-maria vêm com tampa frontal de aço inoxidável, bandeja

• Otimize a rotina com temporizadores que ligam e desligam

automaticamente
• Armazene utensílios laboratoriais com a nova tampa dobrável e altura

estendida
• Ajude a prevenir danos ao banho-maria e superaquecimento com

proteção de fluido baixo
• Visor gráfico com ícones fácil de operar e monitorar
• Proteja seu trabalho com alarmes sonoros

para difusão e pato de borracha

• Obtenha uniformidade aprimorada de temperatura com fluxo de água

• Listado na UL e com selo CE

direcionado pelo perímetro

Banho-maria CIR 19

Banho-maria CIR 35

Banho-maria CIR 89

Especificações do banho-maria Precision com circulação
Faixa de
temperatura

Estabilidade de
temperatura /
Uniformidade a 70°C

Modelo

Cat. Nº

Capacidade
da câmara

Área de trabalho
(C x L x A)

Dimensões gerais sem
tampa (C x L x A)

Tensão

CIR 19

TSCIR19

19 Litros

Amb. + 5°C a 100°C

CIR 35

TSCIR35

35 Litros

CIR 89

TSCIR89

89 Litros

Saída de
calor†

±0,1°C / ±0,05°C

12 x 15,3 x 7,6 pol.
(305 x 387 x 192 mm)

15,5 x 24,9 x 9,8 pol.
(394 x 632 x 249 mm)

100-115V/200-230V,
50/60Hz

1200W

Amb. + 5°C a 100°C

±0,1°C / ±0,05°C

12 x 27,3 x 7,6 pol.
(305 x 692 x 192 mm)

15,5 x 36,9 x 9,8 pol.
(394 x 938 x 249 mm)

100-115V/200-230V,
50/60Hz

1500W

Amb. + 5°C a 100°C

±0,1°C / ±0,05°C

19 x 36 x 9,5 pol.
(483 x 914 x 241 mm)

21,5 x 45,7 x 11,8 pol.
(546 x 1160 x 300 mm)

100-115V/200-230V,
50/60Hz

1500W

†Saída de calor a 120V e 240V
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Banhos-maria Thermo Scientific
Precision para coliformes
Banhos-maria Precision de coliformes são feitos
especificamente para determinação de coliformes fecais.
O controlador avançado, com um leitor LCD para facilitar a
operação e o monitoramento, é pré-ajustado de fábrica para
temperaturas de 35,0, 41,5, 44,5 e 45,5°C. Cada um dos
banhos-maria é calibrado na fábrica com calibração
adicional no campo habilitada a partir do painel frontal sem
necessidade de ferramentas.

Recursos adicionais:
• Fluxo de água direcionado por perímetro para uniformidade

aprimorada da temperatura
• Fácil limpeza e manutenção com o novo interior sem bobinas
• Otimize a rotina com temporizadores que ligam e desligam

automaticamente
• Ajude a prevenir danos ao banho-maria e superaquecimento com

proteção de fluido baixo
• Visor gráfico com ícones fácil de operar e monitorar
• Acomode utensílios laboratoriais mais altos com a tampa de altura

extensível e dobrável
• Proteja seu trabalho com alarmes sonoros
• Os banhos-maria vêm com tampa frontal de aço inoxidável, bandeja

para difusão e pato de borracha
• Alterne rapidamente entre as predefinições de fábrica de 35,0, 41,5,

44,5 e 45,5°C — basta apertar um botão
• Listado na UL e com selo CE

Especificações do banho-maria Precision para coliformes

Modelo

Cat. Nº

Capacidade
da câmara

COL 19

TSCOL19

19 Litros

COL 35

TSCOL35

35 Litros

Faixa de
temperatura

Estabilidade de
temperatura /
Uniformidade a 70°C

Área de trabalho
(C x L x A)

Dimensões gerais
sem tampa (C x L x A)

Tensão

Saída de
calor†

Amb. + 5°C a 100°C ±0,1°C / ±0,05°C

12 x 15,3 x 7,6 pol.
(305 x 387 x 192 mm)

15,5 x 24,9 x 9,8 pol.
(394 x 632 x 249 mm)

1100-115V/200-230V, 50/60Hz

1200W

Amb. + 5°C a 100°C ±0,1°C / ±0,05°C

12 x 27,3 x 7,6 pol.
(305 x 692 x 192 mm)

15,5 x 36,9 x 9,8 pol.
(394 x 938 x 249 mm)

1100-115V/200-230V, 50/60Hz

1500W

†Saída de calor a 120V e 240V

Banho-maria COL 35

Banho-maria COL 19
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Banhos-maria Thermo Scientific Precision para coliformes

Kit de regulagem de água

Meio-rack Nalgene Unwire para
tubos de ensaio

Rack de aço inoxidável para placas de petri

Rack completo Nalgene Unwire para tubos de ensaio

Acessórios para banhos-maria com circulação e de coliformes
TSCIR19

TSCIR35

TSCIR89

TSCOL19

TSCOL35

Rack de aço inoxidável para placas de petri

3166183

3166183

3166183

3166183

3166183

Rack em aço inoxidável para tubos de ensaio

3161601

3161601

3161601

3161601

3161601

Meio-rack Nalgene para tubos de ensaio - Branco 36x13 mm

5972-0013TC

5972-0013TC

5972-0013TC

5972-0013TC

5972-0013TC

Meio-rack Nalgene para tubos de ensaio - Branco 36x16 mm

-

5972-0016TC

5972-0016TC

-

5972-0016TC

Meio-rack Nalgene para tubos de ensaio - Branco 20x20 mm

-

5972-0020TC

5972-0020TC

-

5972-0020TC

Meio-rack Nalgene para tubos de ensaio - Branco 16x25 mm

-

5972-0025TC

5972-0025TC

-

5972-0025TC

Meio-rack Nalgene para tubos de ensaio - Branco 9x30 mm

-

5972-0030TC

5972-0030TC

-

5972-0030TC

Rack completo Nalgene para tubos de ensaio - Vermelho 72x13 mm

-

5970-0513TC

5970-0513TC

-

5970-0513TC

Rack completo Nalgene para tubos de ensaio - Vermelho 72x16 mm

-

-

5970-0516TC

-

5970-0516TC

Rack completo Nalgene para tubos de ensaio - Vermelho 40x20 mm

-

-

5970-0520TC

-

5970-0520TC

Rack completo Nalgene para tubos de ensaio - Vermelho 40x25 mm

-

-

5970-0525TC

-

5970-0525TC

Rack completo Nalgene para tubos de ensaio - Vermelho 24x30 mm

-

-

5970-0530TC

-

5970-0530TC

Reposição para Bandeja difusora

316008

316007

316006

316008

316007

Kit de regulagem de água

3166223

3166223

3166223

3166223

3166223

Kit de dreno rápido

098246

098246

098246

098246

098246
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