
 
 

 

 

CONTROLS MARKA PAVELAB50 MODEL 

OTOMATİK KAPALI SİSTEM ASFALT ANALİZÖRÜ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Temsilidir.) 
 
 
 



 
 

 

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü, Bağlayıcı içeriğini belirlemek veya penetrasyon, 

yumuşatma noktası vb. gibi diğer testleri gerçekleştirmek için kullanılan temsili bir bitüm 

numunesini döner buharlaştırıcı kullanarak geri kazanmak için kullanılır özelliktedir. 

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü, Sağlıklı bir ortamda en uygun test koşullarını 

sağlayacak yapıda olmakta ve duman, gürültü içermemektedir.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü Tam otomatik test çevrimi çözücünün ve 

ultrasonic hareketin kombini ile geliştirilmiş olmaktadır.  

 

 Cihaz, Sonuçların otomatik hesaplanması için tartma ve kaydetme entegre edilmiş sisteme 

sahiptir.  

 

 Cihaz, Sürekli damıtma işlemi ile çözücünün otomatik olarak geri kazanımını 

sağlamaktadır.  

 

 Cihaz, Trikloroetilen ve metilen klorür gibi geniş çözücü aralığına uyumluluk 

sağlamaktadır.  

 

 Cihaz tasarımı Test işlemlerini kolaylaştırmak için ergonomik akıllılıkta karakterize 

edilmiştir.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü, Döner buharlaştırıcı şişesi için hızlı bağlantıya 

sahiptir.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü, Ekstraksiyon süresini kurutma dahil yaklaşık 

olarak 55 dakikaya düşürmektedir.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü, ikinci nesil otomatik kapalı döngülü bitüm ve 

bağlayıcı ekstraktörü temsil etmektedir.  



 
 

 

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü, bir asfalt numunenin tam analizini sağlayacak 

yapıdadır.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü, dolgu maddeleri de dahil olmak üzere agregaları 

ayırır, yüksek sıcaklıklarda numune derecelendirmesi için kullanılabilmektedir.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü, Asfalt numunesi (en fazla 3.5 kg) 0.063, 0.075 

veya 0.090 mm açma dokuma bez ile kaplanmış bir tarama kamburuna konur ve yıkama 

odasında bir tarama tamburu içine yerleştirilir olmaktadır.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü, Bitüm ve dolgu maddesi, çözücü ile yıkanarak 

ultrasonik hareketle numuneden ayırmaktadır. Karışım dolgu maddesi / bitüm / solvent 

santrifüjleme ve dolgu maddesini ayırmaktadır.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü, Agregalar ve dolgu maddesi kuvvetli hava 

dolaşımı ile kurutmakta ve yoğunlaştırma yoluyla çözücü kalıntısı toplamaktadır. Kalan 

solüsyon bitüm / çözücü saha sonra damıtılmakta ve iki farklı tanka ayırmaktadır. Çözelti 

bitüm / çözücüsünün bir kısmı bir döner buharlaştırıcıya bağlanmaktadır.  

 

 Cihaz, Temizlenmiş damıtılmış çözücü diğer ekstraksiyonlar için geri dönüşüm 

sağlamaktadır.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü, Kapı / kapak açıklığı, su eksikliği, elektrikli motor 

arızaları vb. durumlarda makine derhal durmaktadır.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü, Test sırasında kapı kilitli durumda iken arıza veya 

sorun türünü kontrol paneli ekranında göstermektedir.  

 

 Analizatör, cihazın üç farklı soğutma bobini beslemek için uygun bir su soğutma ünitesine 

bağlanabilmektedir.  



 
 

 

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü, 7 inch dokunmatik ekrana sahip olmakta, salınım 

paneli işletim aşamasını ve kayıtlı verileri görüntüleyebilmektedir.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü yazılımı, test parametrelerinin ayarlanmasına 

olanak sağlamaktadır. Ağırlık verileri yazılım tarafından kaydedilmekte ve otomatik sonuç 

hesaplamaları yapabilmektedir.  

 

 Cihaz damıtma üst kapağı, her etap sonunda numuneyi tartmak için dengeli bir şekilde 

yükseltilebilmektedir.  

 

 Cihazın Kondenser temizleme işlemi, kapağın menteşeli bir şekilde açılmasıyla 

kolaylaştırılmış olmaktadır.  

 

 Cihazın Seviye göstergeleri geniş bir çözücü yelpazesiyle uyumlu olması için yüksek 

dirençli bir malzemeden yapılmıştır.  

 

 Sistem, Ultrasonik malzeme, ısıtma sistemi, dönüş için yürütüm aleti ile birlikte paslanmaz 

çelik yıkama odasındaki bölme muhafazası ile donatılmıştır.  

 

 Cihaz,  mm çaplı kap için uygun santrifüj ve kap muhafazası ve emniyet anahtarı ile 

donatılmıştır.  

 

 Sistem Çift bölmeli geri kazanım / distilasyon ünitesi Damıtma haznesi, yaklaşık 30 litre / 

saate kadar çözücü geri kazanım sağlayan taban ve üst ısıtıcıyı kapağın içine dahil olan 

haznenin üstündeki soğutma bobinlerini kavramaktadır.  

 

 Cihazın her iki haznesi tahliye vanaları ile donatılmıştır.  

 

 Cihazın Yoğunlaştırıcısı: kurutma işlemi sırasında çözücü buharın yoğunlaşması için 

soğutma bobiniyle tamamlanmış paslanmaz çelik depoya sahiptir.  



 
 

 

 

 Cihaz da Bitüm solüsyonunun toplanması için döner buharlaştırma şişesi hızlı bir bağlantı 

sistemine sahiptir.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü Maksimum numune aralığı: 3.5 kg olmaktadır.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü Santrifüj dönme hızı: 6000 r.p.m. olmaktadır.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü terazisi 10 kg kapasiteli ve 0.1 g hassasiyete 

sahiptir.  

 

 Cihaz, Kap ölçüleri: 120 mm çap. x 200 mm yükseklik (dış ölçüleri) olmaktadır.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü Maksimum dolgu kapasitesi: 200 g olmaktadır.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü malzeme çıkarma süresi: 55 dk. yaklaşık 

(durulama süresi dahil) olmaktadır.  

 

 Cihaz, Su soğutma sistemi Soğutma sistemi 10°C ve 15°C arasında, 5 litre/dk akma oranı, 3 

bar basınç ile birlikte. 380V, 50 Hz, 3 faz olmaktadır.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü Çıkarma başına çözücü: 10 litre (geri kazanım) 

olmaktadır.  

 

 Otomatik Kapalı Sistem Asfalt Analizörü güç oranı: 6 kW (soğutma sistemi dahil olmadan) 

olmaktadır.  

 

 Cihaz ölçüleri: 1400x750x1500mm yaklaşık ağırlık: 240 kg olmaktadır.  

 

 

 



 
 

 

 

 Cihaz ile beraber Yıkama tamburu ve kapağı Komple aksesuar seti: Yıkama tamburu 0.063 

mm Açıklık Yıkama tamburu kapağı Santrifüj kabı, 120 mm çap Santrifüj kabı için astar 

kağıdı. Yüzlük paket halinde teslim edilmektedir.  

 


