
Descrição do Produto

Conjunto Agitador Rotativo. Extrator de voláteis sem espaço livre , 
utilizado em companhias de Água e Esgoto, Laboratórios de Desen-
volvimento, para análise de sólidos e semi-sólidos contaminados por 
compostos voláteis.

Características Técnicas

• Controle de Rotação (RPM) digital microprocessado de três (03) dí-
gitos que possibilita o controle preciso de valores em (RPM) e ajustes 
de Tempo em minuto/segundo (mm:ss) com 4 programas de até 12 
segmentos (Rampas e Patamares).
• Velocidade de agitação de 05 a 30 rpm.
• Sistema mecânico por moto-redutor de corrente contínua.
• Suporte para acomodação de dois extratores e sistema de fixação 
por manípulos plásticos, suporte com amplitude de movimento 360º.
• Tampa de acrílico para proteção dos extratores quando colocado 
em movimento.
• Aperto da tampa por manípulos com chave própria para facilitar 
a operação. 
• Voltagem Disponível 110 V ou 220 V. 

LIXIVIADOR (ZHE)
220/D

Informações do Lixiviador ZHE 220-D

MODELO LARGURA mm PROFUNDIDADE mm ALTURA mm POTÊNCIA W

220 - 2D 450 400 450 100

ATENÇÃO: ESTE EQUIPAMENTO PERMITE EMPILHAMENTO MÁXIMO DE ATÉ TRÊS CONJUNTOS, OTIMIZANDO O ESPAÇO CASO NECESSITE DE MAIS PROVAS.
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• Dois (02) extratores para compostos voláteis sem espaço livre (ZHE), 
construídos em aço inox 316 com volume de 600ml e duas telas para 
acomodar filtros com diâmetro de 90mm.
• Pistão com três anéis para garantir perfeita vedação durante o teste.
• Válvula agulha para controle da coleta da amostra e sistema de enga-
te tipo luer lock para seringa de vidro de 50 ml.
• Entrada de ar Comprimido por engate rápido convencional e ma-
nômetro com escala 0 a 70 Psi, válvula de segurança com abertura 
automática em sobre pressão de 110Psi
• Sacador do pistão para desmontagem segura do sistema.
• Seringa de vidro de 50 ml.
• Plugue de alimentação: 3 pinos NBR 14136.
• Manual de instrução em português.
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