mini lavadora automática
para Testes de lavagem
Modelos AMW-3-b e amw-6-b

DESCRIÇÃO GERAL
Equipamento de laboratório para ensaios de lavagem,
também chamado de tergotômetro, usado para avaliar
detergentes e sabões diversos, com três ou seis posições
para testes simultâneos.
Possui três ou seis tanques de aço inoxidável de um litro
com agitador e controle de nível para três ou seis lavagens.
Os tanques são alimentados por três ou seis recipientes
graduados de vidro de 5 litros cada, que também possuem
agitador, usados para preparo das soluções de teste.
Todo o processo de lavagem, com enchimento dos tanques,
tempo de agitação, controle de velocidade de rotação,
drenagem com alarmes sonoro e luminoso é automático,
comandado por microprocessador.
Volume fixo de um litro para os tanques.
Permite ainda comandos de acionamento manual como
agitação dos recipientes de vidro e dos tanques de aço
inoxidável, assim como alimentação dos tanques com
transbordo para enxágües, além de dreno.
Ducha para auxiliar na limpeza da máquina.
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DADOS TÉCNICOS

-

MODELOs

amw-3-b

amw-6-b

Número de tanques

3

6

Volume de cada tanque

1 litro

1 litro

Velocidade de rotação (programável)

2,5 - 250 rpm

2,5 - 250 rpm

Tempo de processo

programável

programável

Potência

1,5 kW

1,5 kW

Alimentação elétrica

1 x 220 V + T

1 x 220 V + T

Dimensões (L x P x A)

74 x 49 x 102 cm

112 x 49 x 102 cm

Peso líquido (aprox.)

90 kg

120 kg

tanques graduados para
preparo das soluções

tanque de um litro com agitador
e controle de nível

tergotômetro para testar detergentes e sabões em pó
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