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OSPRZĘT DLA 
LABORATORIÓW BITUMICZNYCH

Myjka bitumiczna 2016 do czyszczenia zanieczyszczonych bitumem pojemników, szklanych kolb itp. z użyciem

rozpuszczalnika w systemie zamkniętym. Pojemnik do mycia ze stali nierdzewnej 500x300x300 mm jest wyposażony 

w pośredni system ogrzewania i dysze rozpylające. Wymienne wkładki umożliwiają mycie różnych akcesoriów, 

foremek, naczynek testowych RTFOT itp.  W procesie czyszczenia stosuje się natryski i parę rozpuszczalnikową. 

System próżniowy pomaga w osuszaniu czyszczonych elementów i w destylacji rozpuszczalnika. 

Dolna część myjki wyposażona jest w zawór spustowy do usuwania bitumu, do kolby wyparnej. 

Rozpuszczalnik natomiast jest odzyskiwany w zbiorniku. Cały proces sterowany jest komputerowo ze zmiennymi 

cyklami przymywania. Standardowy czas mycia to ok. 30-40 minut. 

Myjka bitumiczna 20-5010 nowa, ulepszona wersja!

POZNAJ MOŻLIWOŚCI USPRAWNIENIA PRACY W LABORATORIACH BITUMICZNYCH!



Zestaw Safe-Tainer
Zaproponuj sobie i pracownikom zdrowsze warunki pracy. 
• wielokrotnego stosowania,

• całkowicie bezpieczny dla środowiska,

• wysoka jakość,

• oszczędność kosztów,

• znaczne wydłużenie żywotności rozpuszczalnika,

• zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracowników,

• pozbycie się problemu utylizacji.

Elementy zestawu:
Czterochloroetylen  - beczka 33 l (50 kg) rozpuszczalnika w bezpiecznej obudowie typu Safe-Tainer.

Wysoka jakość rozpuszczalnika umożliwia jego restabilizację przy pomocy stabilizatora (nr kat. 20-1197).

Opakowanie zwrotne.
Zestaw do bezoparowego tłoczenia rozpuszczalnika składający się z pompki nożnej, zaworów i przewodu

o długości 1,5 m z adapterem dostosowanym do podłączenia do ekstraktora ultradźwiękowego niemieckiej firmy Infratest

Zespół chłodzący 20-1144
Zespół chłodzący do obiegu wody w ekstraktorach automatycznych umożliwiający chłodzenie max. 2 szt.w tym samym 

czasie. Wyposażony w zbiornik wody i elektroniczny układ kontroli temperatury z wyświetlaczem cyfrowym. 

• zbiornik 26l, 

• przepływ wody 2 m³/h, 

• ciśnienie wody 3,1 bar,

• optymalna temp. otoczenia -20.... +42°C.

Wymiary: 720 x 735 x 930 mm, waga 130 kg. 

Zasilanie: 400 V, 50 Hz, 3 P+N+PE. Pobór mocy 4,4 kW.
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Zespół chłodzący 20-11460
Zespół chłodzący do obiegu wody w ekstraktorach automatycznych

 umożliwiający chłodzenie max 4 ekstraktorów w tym samym czasie. 

• przepływ wody 2,5 m³/h, 

Wymiary: 715 x 715 x 800 mm, waga 170 kg,

Zasilanie: 400 V, 50 Hz, 3 P+N+PE. Pobór mocy 7,5 kW.

 W przypadku montażu urządzeń na zewnątrz, do zbiornika należy dodać środek przeciw zamarzaniu.

 Zaleca się także zastosowanie obudowy ochronnej (20-1148). Dzięki możliwości zastosowania różnych zestawów 

podłączeniowych zespół chłodzący można podłączyć zarówno do ekstraktora ultradźwiękowego jak i innego urządzenia 

(np.: myjki do bitumów, wyparki próżniowej).


