
D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Máquina piloto para tingimento até 135°C de 1 ou 2 cones 
industriais, tipo turbo, construída em aço inoxidável com 
bomba de circulação para fluxo de banho dentro-fora e 
fora-dentro (auto-reversão). 

Aquecimento a vapor indireto, resfriamento com trocador 
de calor a água. (Opcional: aquecimento elétrico).
Usado para tingimentos, tratamentos e lavagens de fios 
em bobinas industriais, amostras de tecido e malha, entre 
outros. 

O tanque de tingimento de aço inoxidável possui válvula de 
segurança. As amostras são colocadas em tubos perfurados 
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.

TINgIMENTO DE CONES E TECIDOS

MODElOS TUB-S-I-B  E  TUB-S-II-B

Microprocessador Univision Touch Screen com display 
gráfico colorido faz todo o controle automático do processo, 
com patamares, alarmes programados para dosagens, 
gradiente de aquecimento e resfriamento, acionamento da 
bomba de circulação. Processador Univision com 16 MB de 
memória RAM para até 99 programas, e sistema operacional 
Windows CE permite as seguintes interfaces: rede LAN usando 
conexão RS232C ou conexão TCP/IP (interface Ethernet), 
USB, e cartão de memória MMC. Através de conexão ethernet 
dados completos de processo podem ser criados em PC e 
transferidos para o controlador.

EM AUTOClAVE ATÉ 135°C
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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:
suporte para 
cones e corpo 

morto para 
banhos mais 

curtos

DADOS TÉCNICOS  -  MODElOS            TUB-S-I-B                  TUB-S-II-B

Temperatura 135 °C 135 °C

Quantidade de bobinas 1 1 - 2

Volume de banho 7 litros 13 litros

Bomba para fluxo de banho ajustável 50 litros/min 50 litros/min

Relação de banho 1:6 - 1:20 1:6 - 1:20 

Gradiente de aquecimento 0,3 - 4,0 ºC/min 0,3 - 4,0 ºC/min

Aquecimento a vapor   (ou elétrico) a vapor  (ou elétrico)

Peso aprox. 140 kg aprox. 145 kg

modelo TUB-S-II-B 
para 1 a 2 cones 

(opcional: conexões para 
sistema SmartLiquor de 

análise de banhos)

Acessório:
tubo perfurado 

para amostras de 
tecido e malha

AMOSTrAS / BOBINAS:                         TUB-S-I-B                  TUB-S-II-B

Ø máximo da bobina/cone com material 175 mm 175 mm

Ø do tubo perfurado 43 mm 43 mm

Altura da(s) bobina(s)/cones(s) 155 mm 2 x 155 mm

Peso total da(s) amostra(s) até 1,4 kg até 2 x 1,4 kg


