
D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Equipamento de laboratório para tingimento de 8 ou 12 
amostras (de acordo com o modelo), por esgotamento 
até 100°C, em banho-maria, com aquecimento através de 
resistências elétricas e resfriamento por serpentinas de 
água. Relação de banho de 1:7 a 1:40.
Usado para tecidos planos, malhas, flocos e fios, de lã, 
algodão, viscose e nylon.
As amostras são movimentadas com agitação de velocidade 
programável sendo fixas em gaiolas, ganchos ou cestos 
especiais para banho curto, dentro das canecas de vidro 
ou aço inoxidável de 100ml e 300ml ou 200 e 400ml 
(dependendo do modelo).
Permite a adição de auxiliares durante o processo.

Possui microprocessador tipo Touch Screen com display 
gráfico para o controle automático do processo, com 
patamares, alarmes, reversão, gradiente de aquecimento 
e resfriamento. 
Software para programação, acompanhamento de 
processo.

TINGIMENTOS EM caNEcaS 

MODELO -BMa-B  E  BMa-I-B

Opcional:
Software para programar  
processo e acompanhar 
em PC, com relatórios

Padrão:
Microprocessador 

Datex Touch Screen 35 com 
display gráfico

baseado em sistema 
operacional Windows CE 5.0 

com 102 programas de 50 
passos cada

Programação do 
Controlador

aTé 100ºc
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Werner Mathis aG
Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.
Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP,  Brasil
Tel:  55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br

acessórios BMa-B:   8 posições acessórios BMa-I-B:  12 posições

Caneca de vidro  300ml         Ø = 3,8cm
Caneca de vidro  100ml         Ø = 2,4cm
Caneca de aço inox  300ml    Ø = 3,8cm
Caneca de aço inox  100ml    Ø = 2,4cm

Caneca de vidro  400ml           Ø = 3,8cm
Caneca de vidro  200ml           Ø = 2,8cm
Caneca de aço  inox 400ml      Ø = 3,8cm
Caneca de aço  inox 200ml      Ø = 2,8cm

Gancho para fios em meada, tecidos e malhas 
- altura ajustável A = até 22 cm

Gancho para fios em meada, tecidos e malhas 
- altura ajustável A = até 32 cm

Gaiola para tecidos e flocos
Alturas A = 10cm  ou  A = 17cm

Gaiola para tecidos e flocos
Alturas A = 10cm  ou  A = 17cm

Suporte de banho curto  
para canecas de 100ml e 300ml

 
 

Suporte de banho curto  
para canecas de 200ml e 400ml

Borracha para fixar caneca 100 / 300 ml
 

Borracha para fixar caneca 200 / 400 ml

Tampa de caneca para evitar a evaporação 
do banho: 100 / 300 ml

Tampa de caneca para evitar a evaporação 
do banho: 200 / 400 ml

Tampa para posição sem caneca Tampa para posição sem caneca

Suporte para preparação de banho nas 
canecas, com 8 posições para 100ml ou para 
300ml

Suporte para preparação de banho nas 
canecas, com 12 posições para 200ml ou 
para 400ml

DaDOS TécNIcOS  -  MODELOS          BMa-B          E              BMa-I-B

Número de canecas 8 12

Volume das canecas 100 / 300 ml 200 / 400 ml

Temperatura até 100 ºC até 100 ºC

Gradiente 0,3 - 3,5 ºC/min 0,3 - 3,5 ºC/min

Velocidade de agitação 20 - 110 ciclos/min 20 - 110 ciclos/min

Potência 3,2 kW 5,2 kW

Alimentação elétrica 1 x 220 V + T 1 x 220 V + T

Dimensões L 32 x P 36 x A 57 cm L 42 x P 47 x A 70 cm

Peso líquido (aprox.) 30 kg 45 kg


