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DISPERMAT® CV-PLUS 
Wszechstronny dissolver do mieszania, dyspergowania, wytwarzania próżni, 

homogenizacji oraz do mielenia. Przy pomocy systemów modułowych DISPERMAT® CV-

PLUS można łatwo przekształcić w młyn perełkowy, młyn koszowy, mieszalnik próżniowy, 

homogenizator oraz dissolver dla produktów o wysokiej lepkości.  
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Mieszalniki laboratoryjne do wytwarzania dyspersji. 

 
Model Moc Obroty (rpm) Moment obrotowy (Nm) Objętość produktu  

Dissolver DISPERMAT CV3-PLUS 0.75 0 – 20 000 0.8 0.05 – 5 

Dissolver DISPERMAT CVP3-PLUS 0.75 0 – 12 000 1.3 0.05 – 7 

Dissolver DISPERMAT CV4-PLUS 1.5 0 –  20 000 1.5 0.125 – 8 

 

 

Dissolver do dyspergowania i mielenia z bogatym wyborem 

dodatkowych akcesoriów . 

Dzięki nowemu statywowi z elektryczną regulacją wysokości DISPERMAT® CV3-PLUS jest wyjątkowo 

funkcjonalnym urządzeniem laboratoryjnym. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Dzięki 

modułowym systemom dissolver DISPERMAT® CV3-PLUS nadaje się do mieszania, wytwarzania dyspersji 

oraz mielenia. 

Solidny centralny system mocowania zbiornika zapewnia dodatkowy komfort. Za pomocą ramion 

zaciskowych pojemnik dyspersyjny jest umieszczony centralnie i bezpiecznie zamocowany pod narzędziem. 

Zintegrowany pakiet bezpieczeństwa zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42 / EG zapewnia niezawodną 

ochronę podczas procesu dyspersji.  

DISPERMAT charakteryzuje się wysokiej jakości konstrukcją, certyfikowaną jakością i trwałą technologią. 

 

 

 

Panel sterujący w technologii CV:  

  Najważniejsze funkcje:  

• Elektryczna kontrola wysokości mieszadła  

• Dodatkowe zabezpieczenie- gdy mieszadło 

znajdzie się poza zbiornikiem urządzenie 

automatycznie wyłączy się.  

• Wyświetlane parametry: prędkość, obroty, czas, 

temperaturę produktu. 

• Licznik czasu wyświetlający zdefiniowany czas 

prowadzenia procesu jak i czas, który już upłynął  

• Panel kontrolny pokryty folią zabezpieczającą 

przed zabrudzeniem. 

• Bezstopniowa regulacja prędkości.  
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Akcesoria dodatkowe dla DISPERMATÓW CV 

 

Systemy modułowe dla DISPERMAT CV:  

 

 
Młynek APS  Młynek koszowy TML    System próżniowy 

CDS 
Homogenizator 

SR 
System zagarniający  
               ASC 

 

Zbiorniki i końcówki mieszające. 

Disolwer Pojemność zbiorników  Rozmiar końcówki mieszającej  
Dissolver DISPERMAT CV3-PLUS 0.125 – 10 l Ø = 20 – 100 mm 

Dissolver DISPERMAT CVP3-PLUS 0.125 – 10 l Ø = 20 – 100 mm 

Dissolver DISPERMAT CV4-PLUS 0.125 – 25 l Ø = 20 – 125 mm 

 

 
Systemy modułowe: APS, TML, CDS, SR, ACS 

 
DISPERMAT® CV3-PLUS z systemem APS 
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DISPERMAT® CV3-PLUS z systemem CDS DISPERMAT® CV3-PLUS z systemem TML 

  
DISPERMAT® CV3-PLUS z systemem SR  Panel sterujący 
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