
Sample Swiss Perfection

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 108ºC, além de ajuste de 
tempo de permanência.
A amostra é transportada com movimento de ida e volta 
na câmara.

Permite trabalhar com:
- vapor saturado até 100°C
- vapor levemente superaquecido até 108°C
- controle de umidade de 60 - 98% acima de 70ºC

Possui psicrômetro para o controle de umidade 
(standard).
Câmara de vaporização de aço inoxidável com injeção de 
vapor direto (a ser fornecido pelo cliente).
Teto do vaporizador aquecido por resistências elétricas 
para evitar gotas e eventuais manchas na amostra.

Tamanhos de amostra: 
A3  (28 cm x 42 cm) ou 28cm x 25cm.

vaporizador de laboratório
Modelo  MiNi-gd-b
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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 MiNi-gd-b

Tamanho máximo de amostra 28 cm x 42 cm

Controle de umidade 60 - 98 %

Temperatura até 108ºC

Tempo de permanência até 60 min

Consumo de vapor aprox. 8 kg vapor/h

Potência 3 kW

Dimensões L 100 x P 135 x A 100 cm

Peso líquido aprox. 230 kg

ilustração do vaporizador - modelo Mini-gd-b:

obS: Máquina requer alimentação de 
água com pressão mínima de 1,5kg/cm2,  
assim como vapor com pressão mínima de 
20kg/cm2.

barra com agulhas
para fixar a amostra

porta de acrílico para 
visualizar interior da câmara 

vaporizadora

controlador touch screen

segurança: 
Enquanto a porta estiver 

aberta para colocar e retirar 
amostra o transporte da 
amostra não funciona.

opcionais:

- Gerador de vapor elétrico
  (dimensões: 64 x 60 x 105 cm)

- Banho-Maria


