
D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Máquina feita de aço inoxidável usada para tingimento de 
amostras têxteis de todos os tipos de fibra e suas mesclas, 
sendo amostras soltas, peças confeccionadas ou cordas.
Esta máquina pode trabalhar de diversas formas:
1 - como JET para tingimento de material em corda com 
diferentes tamanhos de diâmetro jet (bicos de injeção);
2 – com TAMBOR acoplado para tingimentos e lavagens de 
amostras ou peças confeccionadas menores;
3 – como autoclave TURBO para uma bobina / cone de 
fio;
4 – com jogo de CANECAS para altas temperaturas feitas 
de aço cromo ou vidro acopladas em suporte especial para 
tingimento de amostras pequenas;

Todo o controle e a programação de processos se faz 
através do microprocessador Univision Touch Screen

TINGIMENTO OvErFLOW JET hT
MODELO JF0-b

MáquINA DE LAbOrATórIO pArA
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suporte com 
canecas HT

suporte com 
bobina de fio

tambor de 
diâmetro 

324mm

Condição JET:
Permite trabalhar com diferentes diâmetros de JET (diâmetros 20/30/40/55/70 e 90mm). 
Bicos removíveis para preparação do material fora da máquina. Transporte do material 
feito por aspa acoplada, com velocidade ajustável. Tanque de preparação e adição para 
o banho localizado acima do Jet, sendo a adição feita com pressão por ar comprimido 
(até 100ºC).
Com o mesmo sistema de pressão é possível retirar parte do banho para análises (como 
pH por exemplo) ou mais adição de auxiliares.
Possui porta de vidro para fácil acesso e visualização do processo, a fim de avaliar o 
esgotamento, formação de espuma, etc.
Sistemas de segurança e controle para temperatura e pressão com válvulas de 
segurança.
Amostras:  de  largura 12 - 150 cm, com aprox. 100 -1000g
Velocidade do material: 4 - 30 m/min
Volume de banho de 6 a 20 litros
Relação de banho aprox. 1:5 ou maior

Tamanho de bicos Jet:
- diâmetro 20mm
- diâmetro 30mm
- diâmetro 40mm
- diâmetro 55mm
- diâmetro 70mm
- diâmetro 90mm

Suporte para bicos Jet diâmetros 20/30/40 e 55mm
Suporte para bicos Jet diâmetros 70 e 90mm

Condição com TAMbOr:   opcional
Tambor perfurado pode ser acoplado no Jet para tingimento e lavagem de amostras 
soltas menores, com rotação do tambor nas duas direções (auto-reversão).
Relação de banho 1:12 até 1:50.
Tambores disponíveis com seguintes diâmetros:  324mm, 410mm, 473mm.

Condição TURBO autoclave para bobina de fio:   opcional
Bobina e respectivo suporte é fixado no lugar do bico de Jet. 
Fluxo de banho dentro-fora / fora-dentro com auto-reversão;
Tamanho de bobina: altura aprox. 14 cm e diâmetro aprox. 15cm.

Condição com CANECAS hT:  opcional
Suporte com 9 canecas de 200ml é acoplado no Jet de forma similar ao tambor, sendo 
que também possui movimento de rotação em duas direções (com auto-reversão). 
Aquecimento das canecas se dá através da água no Jet. 
Canecas podem ser de aço inoxidável ou de vidro.
Relação de banho aprox. 1:5 ou maior (dependendo do material da amostra).

Máquina tipo Overlfow Jet hT - Modelo JFO-b
Máquina feita de aço inoxidável usada para tingimento de amostras têxteis de todos os tipos de fibra e suas mesclas, sendo 
amostras soltas, peças confeccionadas ou cordas.

Esta máquina pode trabalhar de diversas formas:
1 - como JET para tingimento de material em corda com diferentes tamanhos de diâmetro jet (bicos de injeção);
2 – com TAMBOR acoplado para tingimentos e lavagens de amostras ou peças confeccionadas menores;
3 – como autoclave TURBO para uma bobina / cone de fio;
4 – com jogo de CANECAS para altas temperaturas feitas de aço cromo ou vidro acopladas em suporte especial para tingimento de 
amostras pequenas;

Opcional:
tingimento de cordas 

menores de largura 
máxima 135mm e 

comprimento máimo 100m 
dependendo do material
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Microprocessador univision Touch Screen
amigável e de fácil uso com ilustrações gráficas de todas as 
funções do processo.
Visualiza todos os dados atualizados durante o processo na 
forma de pictogramas, tabela de dados ou gráfico.
Display de informações e mensagens de erro sob a forma 
de texto.
Todos os processos são controlados automaticamente e 
programados em controlador tipo touch screen Univision L 
colorido com display gráfico de todos os itens do Jet, assim 
como visualização gráfica do processo. Programação pode ser 
feita diretamente no processador ou através de PC conectado. 
Processador Univision com capacidade de armazenar até 99 
programas, e sistema operacional Windows CE que permite as 
seguintes interfaces: rede LAN via conexão TCP/IP (interface 
Ethernet), back-up de dados via USB.

Tanque de preparação:
-1 tanque de 25 litros com conexões para entrada de água fria e quente;
-1 indicador e chave de ajuste de nível;
-1 válvula de segurança para evitar que seja aberto o tanque de preparação quando máquina em funcionamento (durante o 

processo);
-1 válvula dreno;

Tanque de Adição e/ou para tirar amostra de banho:
-1 tanque de 0,5 litro para adicionar líquido sob pressão, assim como para retirar amostra de banho durante o processo; (sistema 

pressurizado);
-1 manômetro de pressão;
-1 funil de adição.

sonda de pH

Acessórios adicionais:

Medição de ph através de sonda de pH e conexão para enxágue da sonda.

Medidor de fluxo com display digital (2.000 - 20.000 l/h)

Dispositivo de dosagem com bomba magnética com válvula de controle e 
tanque de adição de 2 litros que possui válvula dreno (manual), acoplamentos e 
conexões elétirca e pneumáticas. Permite dosagem automática programada ou 
dosagem manual.

Componentes da máquina modelo  JFO:
-1 tanque de tingimento em aço inoxidável 316 com aquecimento elétrico (13 kW) e sistema de segurança contra superaquecimento, 
com válvula de segurança;
- resfriamento a água com válvula solenóide de controle manual ou automático;
-1 aspa de velocidade ajustável 1 - 30 m/min;
-1 cesto giratório para transporte suave do material;
-1 guia para material têxtil aberto ou tubular;
-1 válvula manual para regular fluxo do jet;
-1 manômetro para indicar pressão do tanque;
-1 bomba de circulação de banho incluindo sensor de banho;
-1 válvula dreno;
-1 controle da bomba de circulação infinita;
-1 porta de vidro com iluminação e dispositivo pneumático para travar porta central;
-1 ducha para lavagem;
- (opcional: saída para coleta e retorno de banho para medições on-line com sistema SmartLiquor de análise de banho).
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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 JFO-b

Temperatura até 135 °C

Gradiente de aquecimento 0,3 - 4 ºC/min

Peso da amostra para Jet 100 - 1000 g

Velocidade da amostra Jet 4 - 30 m/min

Volume de banho 6 - 20 l

Circulação de Banho Jet até 300 l/min (ou 20.000 l/h)

Potência 15,2 kW

Dimensões L 125 x P 87 x A 182 cm

Peso JFO aprox. 500 kg

Relação de banho para Jet aprox. 1:5 ou mais (de acordo com o material)

Relação de banho para tambor 1:12 a 1:50  (de acordo com o material)

Número de canecas HT (aço ou vidro) 9 x 200 ml

Tanque de preparação 25 l

Recipiente de adição 0,5 l




