
D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Vaporizador de laboratório com transporte automático de 
amostras maiores. Possui controle de umidade até 98% 
e controle de temperatura até 200ºC, além de ajuste de 
tempo de permanência.
Permite também a secagem de amostras com ventilador e 
ar quente (até 200ºC), através de aquecimento elétrico.
A amostra é transportada com movimento de ida e volta na 
câmara, com velocidade ajustável de 1 a 6 m/min.
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 fluxo de ar
Câmara de vaporização de aço inoxidável com injeção de 
vapor direto (a ser fornecido pelo cliente) e indireto com 
banho-maria.
Teto do vaporizador aquecido por resistências elétricas 
para evitar gotas e eventuais manchas na amostra.
Câmara de secagem com ar forçado de ventilador e 
aquecimento elétrico.
Tamanho máximo de amostra: 70 cm x 150 cm.

de laboratório
Modelo  gd-b

vaporizador e raMa
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Werner Mathis ag
Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
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E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

aparelhos de laboratório Mathis ltda.
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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 gd-b

Tamanho máximo de amostra 70 cm x 150 cm

Controle de umidade 60 - 98 %

Temperatura até 200ºC

Tempo de permanência até 99 min e 59 s

Transporte da amostra 1 - 6 m/min

Consumo de vapor aprox. 15 kg vapor/h

Potência 10 kW

Dimensões L 140 x P 175 x A 190 cm

Peso líquido aprox. 475 kg

Ilustração do vaporizador e secador de ar quente (rama) - modelo GD:

OBS: Pode ser fornecido gerador de vapor elétrico, sob encomenda.

barra com agulhas
para fixar a amostra

janela para visualizar interior 
da câmara vaporizadora / 
secadora

painel de controle

segurança: 
Enquanto operador estiver em pé 
sobre a pedaleira o transporte da 
amostra não funciona.

amostra


