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1. Conhecendo seu Misturador e Triturador Y Removível 

Parabéns por adquirir seu Misturador e Triturador Y Removível, produzido pela Powdermix Equipamentos 

para Laboratórios! Cada equipamento acompanha 1 refil do “Y” para 5 litros, 20 esferas de porcelana de 30 

mm e uma pinça para esferas.  

O Triturador e Misturador Y Removível é um misturador em formato de “Y”, utilizado na mistura de pós para 

até 5 litros. É um equipamento de grande ajuda na produção de excipientes e diluições e fitoterápicos. Ao 

adicionar esferas de porcelana, ele age como se fosse um moinho de bolas e pode ser retirado e colocado 

facilmente por meio da cinta que o movimenta. O refil “Y” removível pode ser adquirido separadamente. Ele 

é produzido em polietileno (baixo custo) o que torna viável a aquisição de vários refis “Y” misturadores, 

facilitando a produção de fórmulas na hora da lavagem e limpeza. O “Y” também pode ser utilizado como 

embalagem para guardar excipiente. 

O painel de controle digital permite fazer ajuste de tempo e possui tecla de avanço para parar o misturador 

em qualquer posição e controle de 5 velocidades. 

Conheça as partes do seu Misturador e Triturador Y Removível:  

 

 
 

Dados técnicos: 

- Voltagem: 110/220 automático 

- Consumo: 95 W 

Dimensões: 

- Comprimento: 76 cm  

- Largura: 46 cm (já considerando o Y) 

- Altura: 57 cm (já considerando o Y) 

- Altura com a cinta do Y aberta: 66 cm 

- Peso: 13 kg 

 

 

 

 

 

 

7. Cinta de 

suporte Y 

6. “Y” Removível 

8. Pés de 

apoio 

1. Painel 

frontal 

3. Chave  

geral 

2. Corpo do 

equipamento 

9. Respiro 

(parte inferior) 

2 

4. Tampa do Y 

5. Fechos do Y 

MANUAL DE INSTRUÇÕES – MISTURADOR E TRITURADOR Y REMOVÍVEL POWDERMIX 

 

      

 

2. Utilizando seu Misturador e Triturador Descartável 

Para retirar o refil “Y”, abra o fecho que se encontra na cinta de suporte do “Y”, retire o “Y”. Para abrir o “Y” 

removível destrave os fechos da tampa do “Y” e retire a tampa. Tenha certeza de que todos os fechos da 

tampa do “Y” estão fechados antes de recolocá-lo no equipamento. 

Para a colocação do “Y”, tenha certeza de que ele está com a tampa e todos os fechos travados. Posicione a 

cinta de forma que o Y fique deitado, apoiado sobre a cinta (vide na seção Funções como posicionar). Feche 

então a cinta travando o fecho. 

IMPORTANTE: NUNCA ligue o equipamento com a cinta aberta ou a tampa do “Y” destravada. Isso pode 

danificar o equipamento. 

Ligue a chave geral do equipamento e programe o tempo de mistura no equipamento, acionando os botões 

de acordo com a função desejada (vide seção Funções). 

Ao desligar a chave geral, a programação será zerada. 

 

3. Funções 

No Painel frontal existem três botões de acionamento e um display digital: 

 

Função Liga/Desliga: acione com um toque para ligar ou desligar o equipamento. Ao ligar o painel acenderá. 

Ao término do tempo programado ou quando for desligado, o painel volta ao tempo e a rotação 

programados inicialmente. 

Função Tempo/Rotação: a cada toque é possível ajustar o tempo de rotação do equipamento em minutos 

para até 4 horas. Mantendo esta tecla pressionada, com o Y sem movimentar, o tempo aumentará 

rapidamente e, ao final das 4 horas ele retorna a zero.  

Existem 3 velocidades de rotação. Com o Y já em movimento na primeira velocidade inicial (após acionado o 

botão Liga/Desliga), é possível aumentar a velocidade de rotação a cada toque no botão Tempo/Rotação, 

retornando para a velocidade inicial depois de dois toques.  

Função Avanço: com o equipamento parado, a cada toque, o misturador avança uma posição do “Y” no 

sentido do giro, permitindo selecionar a melhor posição para descarregar seu conteúdo mais facilmente, 

sem precisar necessariamente retirar o “Y” do equipamento. 
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4. Manutenção 

É importante limpar o equipamento com frequência. A limpeza do corpo do equipamento deverá ser feita 

com um pano úmido. 

É importante fazer a limpeza do respiro, que se encontra na parte inferior do equipamento. Para isso, retire 

dois dos três parafusos Philips que faz o fechamento da entrada do respiro, gire o respiro para abrir, retire a 

espuma filtro e espane o pó que tiver ali concentrado. 

5. Garantia 

Garantia total de 12 meses para qualquer defeito de fabricação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powdermix Equipamentos para Laboratórios LTDA. 

CNPJ: 05.910.162/0001-80 

Inscr. Estadual: 633.668.600.110 

Av. Rodrigues Alves, 89 – Macuco 

CEP: 11015-201 

Santos – SP 

(13) 3221-7687 

(13) 3326-2212 

(13) 3011-0277 
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