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Tecnologia de vácuo

 ■ O controlador de vácuo CVC 3000 detect compacto, completo com válvula de 

vácuo integrada e sensor é pronto para ser usado como versão de bancada 

ou como versão para suporte de parede. O CVC 3000 detect é um regulador 

de vácuo compacto de dois pontos com sensor cerâmico de vácuo integrado 

e válvula de ventilação. A função "detect" possibilita identificar o ponto de 

ebulição, facilitando consideravelmente a evaporação do solvente. Possui 

válvula anti-retorno integrada e válvula de vácuo com resistência química. 

É compacto e fácil de instalar. Pode ser usado em conjunto com bombas de 

vácuo já existentes no laboratório ou em redes de vácuo. A eficiência do 

processo é significativamente melhorada por meio do controle de vácuo com a 

função "detect". A recuperação do solvente é aumentada e o ambiente torna-

se mais protegido. O controlador programável CVC 3000 detect está disponível 

como versão de bancada ou como versão para suporte de parede.

Itens fornecidos 
Controlador de vácuo CVC 3000 detect com válvula de vácuo, válvula de ventilação, válvula anti-retorno,  fonte de alimentação, suporte de mesa ou 
suporte de parede.

DADOS TÉCNICOS 
Controle de alcance
Princípio de medição 
Incerteza de medição
Coeficiente de temperatura
Conexão de vácuo 
Válvula de ventilação, conexão
Temp. ambiente para armazenamento / operação
Máx. temp. ambiente: uso contínuo / curto período de uso
Material externo
Tipo de proteção, parte frontal do display / Parte trazeira
Dimensões (comprimento, largura, altura), aprox.
Peso, aprox.

  mbar/hPa/torr

 

°C
°C

 mm
kg

1080 / 810 - 0.1 / 0.1
Diafragma cerâmico (alumina), capacitivo, gás independente, pressão abs.
< +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 dígito (após ajuste, temperatura constante)
< 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K
Bocal da mangueira DN 6/10 mm
Integrado, bocal da mangueira DN 4-5 mm
-10 - 60 / 10 - 40
40 / 80 
Caixa de plástico robusta com boa resistência química
IP 42 / IP 20 
181 x 162 x 174
1.5

Informações para pedidos 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. only (com sensor integrado ou VSK 3000)
Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos (com sensor integrado ou VSK 3000) 

Controlador de vácuo CVC 3000 detect para suporte de parede  100-230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH/UK/US/AUS/CN Ex* 2614120

Controlador de vácuo CVC 3000 detect, versão de bancada  100-230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH/UK/US/AUS/CN Ex* 2614860

p

t

Detecção do ponto de ebulição e regu-
lação de dois pontos

 ■ função “detect” para a detecção do ponto de ebulição independente - economia de tempo para atividades mais impor-
tantes

 ■ unidade compacta com válvula de vácuo quimicamente resistente e conexões comuns para mangueira - pronto para 
uso

 ■ sistema de medição de vácuo integrado dentro do bloco de válvulas - conexão do CVC 3000 detect diretamente entre a 
bomba de vácuo e a aplicação

 ■ válvula de ventilação integrada - no final do processo alívio de pressão fácil ou ventilação com gás inerte
 ■ válvula anti-retorno - nenhuma interferência de aplicações paralelas, que usam a mesma fonte de vácuo 
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