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POLAB® AMT
Laboratório automático à base de 
robô industrial
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www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com



POLAB® AMT
Laboratório automático com robô 
industrial de 6 eixos

POLAB® AMT é um laboratório automático modular equipado com um robô industrial. Este laboratório 
integra os módulos padrões atuais POLAB® para o recebimento de correio pneumático e para a 
preparação de amostras, num conceito modular comprovado.

A configuração pode ser 
adaptada de forma flexível às 
exigências específicas do 
projeto. Conforme as exigências 
ao laboratório, o POLAB® AMT 
pode ser equipado com o 
seguinte:

n  no máx. 2 módulos de rece-
bimento de cartuchos de 
correio pneumático POLAB® 
ART,

n  no máx. 3 módulos de 
preparação de amostras 
POLAB® APMplus,

n  no máx. 2 armazéns de 
amostras,

n  1 armazém de entrada/saída,

n  analisadores: p. ex., analisa-
dor por fluorescência de 
raios-X, difratômetro radiográ-
fico, colorímetro, granulôme-
tro a laser, etc.

A caixa exterior opcional limita 
os módulos com uma área de 
apenas 5,7 m² e suas portas 
têm monitores de segurança. 
Com essa caixa exterior não 
existe necessidade de restrições 
de acesso ou algum tipo de 
monitoração da área.

Os diferentes módulos podem ser 
operados manualmente durante a 
manutenção do robô. Os módulos de 
preparação de amostras POLAB® 
APMplus e os módulos de recebimen-
to de correio pneumático POLAB® ART 
estão equipados com o seu próprio 
CLP e o seu próprio painel de controle. 
Deste modo é possível operar cada 
módulo isoladamente. 

Para transportar as pastilhas compri-
midas ao analisador por fluorescência 
de raios-X e ao difratômetro radiográfi-
co não é necessária uma intervenção 
do robô.

Armazém E/S Armazém de amostras POLAB® ART
Módulo da estação 
de recebimento de 
cartuchos de correio 
pneumático

Robô 
industrial

Colorímetro

Granulômetro 
a laser

Correia 
transportadora 
para os 
analisadores

POLAB® APMplus
Módulo do sistema de 
preparação de amostras 

Lugar para extensão com outro módulo 
de laboratório ou com um analisador 

XRD

XRF

POLAB® AMT com dois módulos de 

preparação de amostras POLAB® APMplus.

Manejo de amostras ótimo através 
da combinação de robô industrial e 
correias transportadoras.

POLAB® AMT Highlights

❍  Configurável 
individualmente

❍  Estrutura modular

❍  Ocupa pouco espaço

❍  Desenho industrial atrativo

❍  Caixa exterior opcional

❍  Sistema de preparação de 
amostras POLAB® APMplus

❍  Robô industrial robusto

Dados técnicos
Dimensões: 2.420 x 2.020 x 2.550 mm  (L x A x P)
Alimentação de tensão: monofásico
Absorção de potência: dependente da configuração
Abastecimento com 
ar comprimido: 7 – 9 bar
Consumo de ar 
comprimido/amostra: aproximadamente 210 dm³ 

Estação de recebimento de correio pneumático
Tipo: POLAB® ART

Sistema de preparação de amostras
Tipo: POLAB® APMplus (prospeto separado)

Armazém de entrada/saída
Itens: 18 unidades para Copos (volume 80 cm³) 
 ou anéis de aço (diâmetro 51,5 mm)

Armazém de amostras
Depósitos:  8 depósitos de aço inoxidável de 5 litros 

cada, com sistema de aspiração de poeira 
integrado (outras variantes, a pedido)

Robô Tipo: Stäubli TX60L
 Alternativa: ABB, Fanuc, 
 (outros tipos de robôs, a pedido)
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