
 

 

 

 

                                 

 
 
 

Aplicação  
 

Equipamento projetado para atender indústrias petroquímicas em variadas 
especificações, caracterizadas pela manipulação e análise quantitativa anterior e durante 
o processo de produção onde tem como foco determinar as características químicas com 
base na análise da cor da substancia em comparação com a cor padrão, onde através 
desse método é possível estabelecer e verificar a qualidade do produto e também 
verificar possíveis contaminações que o mesmo possa conter desde origem ou contrair em 
processos produtivos. O colorímetro usa o método por comparação de um coluna da 
amostra contra  a cor padrão dos discos, fornecendo estabilidade térmica através do 
sistema de aquecimento onde o nível de oscilação na cor diminui devido o nível térmico 
permanecer estável. 

Características técnicas  

Dimensões externas  Largura = 140 mm, comprimento = 140 mm, altura = 670 mm. 

Bloco de aquecimento  Bloco em alumínio.  

Peso  7 Kg. 

Tensão de alimentação 220 VAC.  

Potência   200 Watts. 

Frequência  60 Hz. 

Descrição do aparelho   O aparelho consiste de um conjunto combinado de amostra padrão e conjuntos de tubos 
com visualizador óptico onde compara uma amostra do produto a ser testado contra cor 
padrão uniforme dos discos sob uma fonte de luz podendo reduzir até a altura da coluna 
do campo amostral sendo mais leve do que a altura padrão de cor, convertendo a cor 
Saybolt utilizando o método no instrumento. Na torre, três posições no tubo padrão 
permite fácil mudança do disco de cor das combinações. Para ceras derivadas do petróleo, 
o aparelho está equipado com aquecedores para manter as ceras à temperatura ambiente 
durante os ensaios. Tubo de Amostragem tem um friso em aço cromado com aquecedor 
de 200 Watts e uma cobertura articulada para manter a distribuição uniforme de calor. 
Um bloco de alumínio com 50 Watts atua como cartucho aquecedor mantendo a cera 
derretida no conjunto. Visualizador óptico estão totalmente isolados dos aquecedores, 
sendo o conjunto tubo de amostra em fibra resistente à altas temperaturas. 

Normalização  ASTM D156. 

Itens opcionais  Composição de itens que acompanha 

- Padrão de cor para reposição. - Colorímetro Saybolt; 
- 3 padrões de cores; 
- Tabela de conversão;  
- Manual técnico de utilização;  
- Certificado de garantia. 
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