
D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Máquina de laboratório tipo autoclave para tingimento até 
135°C de uma bobina de fio. Construída em aço inoxidável 
com bomba de circulação para fluxo de banho dentro-
fora e fora-dentro (auto-reversão). O fluxo da bomba é 
programável.
Aquecimento por resistência elétrica, resfriamento com 
trocador de calor a água.
Usado para tingimentos e lavagens de fios, amostras de 
tecido e malha, entre outros. 
O tanque de tingimento de aço inoxidável possui válvula de 
segurança. A amostra é colocada em tubo perfurado sobre 
um suporte com engate rápido tipo baioneta.
Possui entrada de água com transbordo que pode ser 
acionada manualmente ou através de microprocessador 
para lavagens, além de dreno. Um sistema de segurança 
permite a entrada de água e drenagem de banho apenas 
quando a temperatura se encontra abaixo de 90°C.
O equipamento turbo de laboratório modelo TUB-S-B 
permite relações de banho de 1:6 até 1:20, com gradiente 
de aquecimento de 0,3 a 3,0 ºC/min.

Turbo de laboraTório para

Modelo Tub-S-b

uMa bobina de fio

amostras:
bobina de fio           tecido

Possui microprocessador Touch Screen para o controle 
automático do processo, com patamares, alarmes, reversão, 
gradiente de aquecimento e resfriamento, e controle da 
bomba de circulação.
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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
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Tubulação externa com circulação de 
banho para medição de pH (e/ou 
condutividade)

dadoS TÉCniCoS  -  Modelo  Tub-S-b

Temperatura até 135 °C

Ø máximo da bobina com material 90 mm

Ø do tubo perfurado 43 mm

Altura do tubo perfurado (bobina) 150 mm

Peso da amostra 60 - 200 g

Volume de banho 1,25 litro

Fluxo de bomba ajustável até 9 litros/min

Potência 3,0 kW

Peso aprox. 55 kg

acessório:
tubo perfurado para amostras de tecido e malha 
(altura perfurada do tubo é de 105 cm)

Controle de pH automático, com 
duas bombas dosadoras (Prominent) 
para adição de álcali e ácido em 
tubulação externa na qual circula o 
banho.

opcionais:

dosagem automática de auxiliares 
através de bomba peristáltica com 
conexões (mangueiras) e acessórios.
A programação da dosagem se faz via 
processador Univision, sendo que pode 
ser uma dosagem  progressiva, linear ou 
degressiva.


