
D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Vaporizador e Rama de laboratório para a vaporização, 
secagem, termofixação e polimerização de produtos e 
amostras com controle de umidade até 98% e temperatura 
até 220ºC, além de ajuste de tempo de permanência e de 
fluxo de ar para a secagem.
Permite três formas de trabalho:
- vapor saturado até 102°C
- vapor superaquecido até 200°C com controle de umidade 
de 60 - 98%
- secagem e termofixação até 220°C com ajuste do fluxo 
de ar
Câmara de vaporização de aço inoxidável com injeção 
de vapor direto (a ser fornecido pelo cliente) e indireto 
com banho-maria (modelo DH). Ou com gerador de vapor 
próprio (modelo DHe, com aquecimento elétrico, e sem 
banho-maria.)
Câmara de secagem com ar forçado de ventilador e 
aquecimento elétrico, proporcionando um fluxo de ar por 
cima e por baixo da amostra.
Tamanho máximo de amostra: 33 cm x 42 cm.
Diversos tipos de suportes disponíveis para as amostras.

vaporizador & rama secadora

modelos dh-B  e  dh-e-B

de laBoratório 

modelo DHe
com gerador de vapor próprio

modelo DH
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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

dados tÉcNicos - modelo dh-B                e              dh-e

            vapor do cliente          gerador de vapor próprio

Tamanho máximo de amostra 33 cm x 42 cm 33 cm x 42 cm

Controle de umidade 60 - 98 % 60 - 98 %

Temperatura até 220ºC até 220ºC

Tempo de permanência até 99 min e 59 s até 99 min e 59 s

Fluxo de ar 500 - 1700 m3/h 500 - 1700 m3/h

Potência 10 kW 17,5 kW

Dimensões L 127 x P 110 x A 96 cm L 150 x P 110 x A 96 cm

Peso líquido aprox. 230 kg aprox. 250 kg

Tipos de armações e quadros para fixar as amostras:

Armação de agulhas  
com ajuste de comprimento:

a amostra é presa nas agulhas do 
início e fim do quadro, e esticada com  

tensão de  0  a 10  kP.

Armação de agulhas com ajuste de 
comprimento e largura: 

para amostras de tricô e malha.

Armação de agulhas para aplicação frente-verso: 
Armação com quadro dentro de quadro, que 
permite o revestimento sob a face de cima 

(frente), seguida de aplicação sob a face debaixo 
(verso) da amostra. 

Usado em conjunto com aplicador tipo coating 
modelo SV da Mathis.

Armação para papel e laminados: 
para fixar e esticar amostras de  
papel e  outros tipos de folha.

Armação com tela: 
tela em cima e em baixo para amostras soltas como por exemplo, fibras, 

tops, não tecido, etc., colocados entre as duas telas.


