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Nossa documentação técnica foi elaborada a fim de informar e aconselhar os nossos clientes. No entanto, 
você deve sempre ter em mente que a aplicabilidade de cada uma, valores empíricos particulares e os resul-
tados dos testes vão depender de muitos fatores fora de nosso controle. Portanto, não assumimos qual-
quer responsabilidade pelas informações apresentadas em nossas publicações. Por conseguinte, em cada 
caso, o utilizador tem de examinar cuidadosamente essa aplicabilidade. Sujeito a modificações técnicas. As 
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Por razões de resistência à corrosão, materiais que contêm flúor (tais como PTFE) tem que ser usados para 
aplicações de produtos químicos ou as bombas são operadas com fluído PFPE (perfluorpoliéter). Gostaría-
mos de salientar que há problemas de limpeza e eliminação com estes materiais/fluídos.

Tipo de proteção: de acordo com a norma IEC 60529
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VACUUBRAND
O NúMERO 1 PARA VáCUO!

RETROSPECTIVA

1961: O novo departamento de tecnologia de vácuo 
RUDOLF BRAND em Wertheim - Alemanha, começa 
a fabricar suas primeiras bombas de vácuo. Com 
produtos inovadores e de alta qualidade, o negócio 
se expande tanto nos anos seguintes que VACUU-
BRAND GMBH + CO KG é desmembrada em 1. de 
Janeiro de 1985 como uma empresa independente. 
Hoje, mais de 50 anos depois da primeira bomba 
de vácuo da BRAND, a VACUUBRAND oferece a 
família mais completa de produtos para geração, 
medição e regulagem de vácuo para aplicações 
de vácuo grosso e fino em laboratório. A empresa 
conquistou seu lugar entre os inúmeros forne-
cedores de vácuo com a liderança mundial.

TECNOLOGIA

Desde o início a meta tem estado na vanguarda: 
oferecer aos usuários de laboratório os aparel-
hos que atendem aos mais altos requisitos de 
qualidade. As "bombas inteligentes" tornam o 
trabalho de laboratório mais fácil. Os químicos e 
os auxiliares de laboratório podem se concentrar 
em seu próprio trabalho. Praticamente todos os 

componentes das bombas e dos controladores 
são desenvolvidos e produzidos na fábrica em 
Wertheim pelos próprios trabalhadores. Isto per-
mite-nos, por um lado, satisfazer rapidamente as 
necessidades de nossos clientes e, em segundo, 
"gerar" a qualidade dos nossos produtos por 
dominar todas as tecnologias. Produzimos bombas 
de diafragma e bombas de palhetas rotativas, 
unidades de bomba e sistemas de vácuo para 
química, instrumentos de medição e controladores 
de vácuo, válvulas e elementos, bem como a rede 
de vácuo local VACUU·LAN® com uma tecnologia 
inovadora e máquinas sofisticadas.

NOSSO PESSOAL FAZ A DIFERENçA
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INDIVIDUALIDADE

As exigências em sistemas de vácuo são muito dife-
rentes em diferentes laboratórios. Por esta razão, 
oferecemos aos nossos clientes soluções sob medi-
da. Como dispositivo básico para a faixa de vácuo 
desejada são utilizadas em cada caso as bombas 
de vácuo otimizadas. Dependendo dos requisitos, 
o dispositivo básico pode ser suplementado com 
vários níveis de acabamento, componentes ou 
acessórios. Mas também podemos satisfazer os 
desejos específicos dos clientes: Em nossa fábrica 
em Wertheim também podemos fabricar modelos 
especiais em pequena série.

qUALIDADE

qual é a primeira coisa que nossos clientes 
associam com nosso nome ao longo de décadas? 
qualidade! 
A VACUUBRAND mantém um sistema de gestão 
integrado, em conformidade com as normas ISO 
9001 e ISO 14001 em todos os setores. O nosso 
padrão de performance é a qualidade, a orientação 
ao cliente, o envolvimento dos trabalhadores e a 
proteção do meio ambiente. Todas as bombas de 

vácuo em nossa fábrica são submetidas a um teste 
que pode durar várias horas ou dias. Com máqui-
nas de teste e medição controlada por computador 
com um nível de desempenho final totalmente 
automático, se medem as especificações e a 
segurança dos dispositivos. Desta forma podemos 
garantir que as bombas de vácuo da VACUUBRAND 
são fabricadas não só com um nível de altíssima 
qualidade técnica, mas devido à sua vida útil, acima 
da média, elas também são extremamente interes-
santes do ponto de vista econômico.

NOSSO PESSOAL FAZ A DIFERENçA
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VACUUBRAND
NóS FAZEMOS MAIS DO qUE SE PODE ESPERAR

TREINAMENTOS

Em seminários e workshops específicos, desenvol-
vidos em nosso centro de treinamento VACUU-
BRAND, são transmitidos aos participantes os 
conceitos básicos de tecnologia de vácuo e geração 
de vácuo. O programa de seminários e usuários 
pratica também questões como o uso adequado de 
bombas e sistemas de vácuo em química, farmácia, 
física e medicina. Especialmente importantes são 
as oficinas de assistência para manutenção e repa-
ração de bombas de vácuo para oficinas próprias 
dos clientes. Em nosso onibus de exposição de 
VACUUBRAND "laboratório móvel", você pode tes-
tar bombas, unidades de vácuo e instrumentos de 
medição. Nossos especialistas em aplicações tam-
bém gostam de visitar a sua empresa e de treinar 
sua equipe na teoria de vácuo, tecnologia de vácuo 
e manutenção.

SERVIçO

Nossas bombas de vácuo são altamente confiáveis, 
mas dependendo do tipo e aplicação precisam de 
alguma manutenção. Isso pode ser resolvido em 

sua própria oficina ou em nossa. Seus técnicos são 
muito bem-vindos a um treinamento intensivo, que 
realizamos em nosso escritório. No caso de um 
problema, nossa equipe de suporte irá ajudar na 
reparação, que na maioria das vezes vai ser rápida 
e barata. As bombas que reparamos permanecem 
praticamente como novas e podem recuperar o 
pleno uso em laboratório. Atualmente reparamos 
bombas que têm sido utilizadas há 20 anos! A qua-
lidade vale a pena.

NOSSO PESSOAL FAZ A DIFERENçA
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CALIBRAçãO

A VACUUBRAND foi credenciada como laboratório 
de calibração do Serviço Alemão de Calibração 
(DKD) pela Rede Alemã (DAkkS), de acordo com 
a norma DIN EN ISO / IEC 17025. A certificação 
abrange a calibração de medidores e outros 
instumentos de medição de pressão absoluta de 
1300 mbar a 10-3 mbar e autoriza a VACUUBRAND 
a emitir certificados de calibração DAkkS. Não só 
pode calibrar os próprios instrumentos, mas tam-
bém dispositivos de medição do vácuo de outros 
fabricantes.

DISTRIBUIçãO

Os nossos produtos padrão estão disponíveis para 
todos os negociantes de laboratório dentro e fora 
do país. O maior conselho é muito importante para 
nós: Por isso, apoiamos os negociantes de anos 
com os nossos próprios funcionários que são espe-
cialistas na consulta técnica. É só contactar um dos 
nossos escritórios comerciais locais ou perguntar a 
nossa equipe em Wertheim. Esta equipe é o braço 
direito dos produtos OEM e desenhos alfande-

gários. Por favor contate-nos usando os detalhes 
de contato na contra-capa do catálogo nas páginas 
214 e 215.

NOSSO PESSOAL FAZ A DIFERENçA
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VACUUBRAND
NOSSO PESSOAL FAZ A DIFERENçA

TECNOLOGIA

É muito fácil explicar o segredo do sucesso da 
VACUUBRAND. Só podemos sobreviver como uma 
companhia no calor da competição se tivermos a 
melhor equipe na companhia. Por isso valorizamos 
muito o treinamento individualizado e o desenvol-
vimento dos nossos empregados. Durante mais de 
50 anos cerca de 150 jovens lançaram com sucesso 
as suas carreiras profissionais na nossa companhia. 
Temos uma troca interdisciplinar de conhecimento 
muito alta, seja na produção interna ou nos outros 
departamentos. Isto cria um alto nível de motiva-
ção que nos faz eficientes e produtivos. 

NOSSO PESSOAL FAZ A DIFERENçA
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BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA / BOMBAS DE DIAFRAGMA

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. qUíMICA E 
BOMBAS CONFORME ATEX

Graças à sua resistência aos agentes químicos, 
à isenção de óleo e à capacidade para recu-
perar solventes, as bombas de diafragma são 
mais comumente usadas para gerar vácuo em 
laboratórios e para a integração de dispositivos 
(OEM). Assim, encontramos uma ampla área de 
aplicação de evacuar ou de transferência de gases 
em laboratórios de física e química. Dependendo 
do tipo de construção as bombas de diafragma 
VACUUBRAND chegam a vácuos finais de 100 mbar 
até 0,6 mbar e a uma velocidade de bombeamento 
de aproximadamente 1 até 18 m³/h. Bombas de 
vácuo mecânicas são absolutamente livres de óleo. 
A manipulação é simples, bombas de diafragma 
não consomem água e não geram águas residuais 
ou resíduos de óleo. As peças das bombas de 
diafragma VACUUBRAND com resistência química, 
que estão em contato com o meio, são produzidos 
com fluoroplásticos quimicamente resistentes. São 
ainda caracterizadas pela sua excelente tolerância 
a condensados. A VACUUBRAND oferece bombas 
de diafragma com resistência química também 
ATEX, equipamento aprovado de categoria 2 (por 
exemplo, para a zona 1). Graças à ausência de 
superfícies deslizantes e a vedação hermética da 

câmara de sucção, estas bombas oferecem exce-
lentes condições para evitar fontes de ignição.
 

BOMBAS DE DIAFRAGMA PARA GASES NãO CORRO-
SIVOS

A VACUUBRAND oferece bombas de vácuo de alta 
performance feitas de materiais de alumínio e 
materiais de válvulas de diafragmas que são com-
patíveis com gases não-corrosivos. Dependendo do 
desenho, estas bombas de diafragma conseguem 
últimos vácuos de 100 mbar a 0.3 mbar e taxas de 
fluxo de volume de 1 - 18 m³/h. Têm uma ampla 
variedade de aplicações em laboratórios e ope-
rações industriais. Os diafragmas são altamente 
flexíveis, correm tranquilamente e são feitos de 
materiais FKM com o reforço de tecido, que for-
nece vidas úteis de diafragmas. Estas bombas são 
ideais também para o equipamento OEM. Um uso 
típico é como uma bomba de vácuo prévia para 
bombas turbo de ampla variação ou como uma 
fonte de vácuo em um aparelho analítico. Os novos 
modelos de bomba de série NT têm um sistema de 
transmissão patenteado de vibração baixa e silen-
ciosa, além de apresentar um sistema de conexão 
inovador.

A ESCOLHA CERTA PARA CADA NECESSIDADE
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ESTAçõES DE VáCUO COM RESISTêNCIA qUíMICA / BOMBAS DE PALHETAS 
ROTATIVAS XS

ESTAçõES DE VáCUO COM RESISTêNCIA qUíMICA

As bombas de vácuo com resistência química da 
VACUUBRAND cobrem toda a gama de vácuo: 
baixo, médio e alto. As bombas são selecionadas 
para cada tipo de aplicação, fornecendo vácuo  
adequado e capacidade de sucção necessária, 
com as melhores características para a proteção 
contra vapores corrosivos e contra condensados. 
O sistema mais avançado é o de controle de vácuo 
VARIO® para bombas de diafragma com resistên-
cia química. Este sistema regula o vácuo de modo 
exato por meio do ajuste da velocidade do motor 
da bomba de diafragma. As bombas VARIO® com 
resistência química da VACUUBRAND detectam 
automaticamente a pressão de vapor e adaptam o 
vácuo a cada etapa do processo sem a necessidade 
de inserir quaisquer parâmetros. O controle rápido, 
preciso e auto-ajustável regula a capacidade de 
sucção adequada. Os tempos de processamento 
são reduzidos, devido à elevada taxa de evapora-
ção. A evaporação ocorre ccuidadosamente para 
evitar formação de espuma e atraso da ebulição. 
Isto permite que o sistema recupere os solventes 
de forma otimizada. Em comparação com as bom-
bas de velocidade fixa, o tempo de bombeamento 
da bomba de diafragma é enormemente reduzido 
e a vida das peças de reposição é aumentada signi-
ficativamente.
  

BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS XS

Bombas de palhetas rotativas são usadas sempre 
que você precisa chegar a um vácuo de até 
10-3 mbar. As bombas rotativas de palhetas VACUU-
BRAND são poderosas, compactas e graças a vários 
acessórios têm grande aplicação. Elas têm um 
sistema de lubrificação por circulação otimizada 
pela bomba de óleo integrada e tem um grande 
volume de óleo. Isto permite chegar a grandes 
intervalos de manutenção e troca de óleo. O lastro 
de gás, com uma grande quantidade de gás, pro-
porciona uma elevada tolerância ao vapor de água 
e solventes. A capacidade de sucção da bomba de 
palhetas rotativas é indicada a pressão atmosfé-
rica como habitual para os padrões PNEUROP. 
No entanto, na prática, é decisiva a capacidade de 
sucção do vácuo necessário no processo. Igual-
mente importante é a alta capacidade de sucção 
ao longo de uma ampla faixa de pressão. Depois 
da desconexão o agregado é a prova de vácuo para 
proteger contra a ventilação e contra os retornos 
de óleo indesejados.

A ESCOLHA CERTA PARA CADA NECESSIDADE
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MEDIDORES DE VáCUO E CONTROLADORES / COMPONENTES

MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO

Além das bombas a VACUUBRAND também oferece 
medidores e instrumentos de medição para vácuo 
médio e primário. Você pode selecionar o melhor 
instrumento, de maneira econômica  e adequada  
tecnicamente para todo tipo de aplicação. Para 
a medição de até 0,1 mbar são usados sensores 
de vácuo com diafragma de cerâmica resistente 
a produtos químicos. Sensores de vácuo Pirani 
são preferencialmente utilizados para aplicações 
na faixa de medição de 10 mbar até 10-3 mbar. O 
novo sensor de vácuo Pirani VSP 3000 se destaca 
por uma estabilidade química e robustez notável, 
porque é feito de plástico e cerâmica. Instrumentos 
de medição com aprovação ATEX são ideais para 
controlar vácuo de aplicações de engenharia de 
processos. Além do CVC 3000 para a regulamenta-
ção de vácuo em várias aplicações, especialmente 
evaporação de todos os tipos, temos instrumentos 
específicos adaptados para o controle preciso do 
vácuo e da água de refrigeração (condensação final 
dos vapores) nas redes de vácuo. Como um labora-
tório certificado pelo Serviço Alemão de Calibração 
(DAkkS) a VACUUBRAND também oferece a cali-
bração de medidores e controladores de vácuo na 
faixa de pressão 1300 até 10-3 mbar com a confir-
mação da rastreabilidade aos padrões nacionais.

VáLVULAS DE VáCUO, FLANGES PEqUENAS E COM-
PONENTES VACUU·LAN®

A gama de válvulas e componentes de flange 
pequena VACUUBRAND oferecem versatilidade 
em situações especiais, bem como a conveniência 
de normalização das dimensões em conformidade 
com a norma DIN 28403 (ISO 2861-1). Esta gama 
de produtos é baseada na tubulação, peças em T e 
peças em cruz, cotovelos, linhas flexíveis, elemen-
tos de vedação e anéis de fixação nos tamanhos 
KF DN 10, KF DN 16, KF DN 25 e KF DN 40 listados 
por PNEUROP®. Nossa ampla gama de modelos 
e opções de materiais inclui a solução certa para 
praticamente qualquer aplicação. As linhas de 
produtos das válvulas da VACUUBRAND satisfazem 
a maioria dos requisitos de vácuo de laboratório 
para o fluxo de gás constante, o uso com gases 
agressivos e até mesmo produtos que combinam 
excelente vedação com regulagem de gás limitado. 
Oferecemos válvulas de esfera, válvulas de dia-
fragma, válvulas em linha e válvulas de alto vácuo. 
Nossas válvulas eletromagnéticas são acionadas 
com os controladores de vácuo para conseguir o 
controle eletrônico de processos a vácuo. Além 
disso, as válvulas especializadas tornam possível 
conectar várias estações de trabalho de laboratório 
para uma única bomba de vácuo através do nosso 
sistema VACUU·LAN® - rede de vácuo.

A ESCOLHA CERTA PARA CADA NECESSIDADE
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WH2O REALLY CARES?®

A proteção ambiental tem sido uma das princi-
pais prioridades em VACUUBRAND por décadas. 
Estamos continuamente evitando o desperdício e 
minimizando o uso de energia. O resultado de nos-
sos esforços é um ambiente de trabalho saudável 
para os nossos funcionários e um impacto mínimo 
em nosso entorno. Estamos orgulhosos do que 
conseguimos até agora e gostaríamos de recebê-lo 
para inspecionar nossas instalações!
  
Naturalmente, há anos gerenciamos o ambiente de 
acordo com a ISO 14001. No entanto, muito mais 
importante é que temos conseguido seu interesse. 
Nossos produtos têm sido constantemente pionei-
ros ao longo dos últimos 30 anos:

+ reduz o uso de energia e os custos

+ Redução da perda de recursos e emissão de 
poluentes

+ Melhores condições de trabalho para os nossos 
clientes

Todos os nossos produtos são projetados para 
combinar alta performance, além da vida longa, 
aliados a baixo consumo de energia. A eficiência no 
fornecimento de vácuo e monitoramento de aplica-
ções reduzem a utilização de recursos, mantendo 
os custos baixos e aumentando a produtividade do 
laboratório. A operação eficiente e o baixo custo de 
assistência não só economizam recursos, mas em 
última análise, compensam os custos de compra. 

Pode-se adicionar a a essas contribuições o fato 
que as nossas bombas de diafragma têm substi-
tuído as antigas bombas de jato de água que ante-
riormente desperdiçavam e contaminavam milhões 
de toneladas de água por ano. Somos orgulhosos 
por nossas bombas de vácuo contribuirem para 
um mundo mais verde.

A proteção do meio ambiente interessa a todos 
nós!  Vamos todos juntos agir com responsabili-
dade!

VACUUBRAND "VERDE"
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Co2MMITTED TO CHANGE®

O compromisso de trazer a mudança. 
Sempre pode ter a evolução dos produtos em rela-
ção ao meio ambiente, que melhora os produtos 
em relação a um menor consumo de energia, 
assim os produtos podem ser produzidos de forma 
mais ecológica. Basta olhar para essas soluções e 
se comprometer a encontrar as soluções.

+ Bombas com isenção de óleo substituem bom-
bas de palhetas rotativas tradicionais em muitas 
aplicações.

+ Por causa de sua capacidade de sucção superior 
(até 30% mais do que os modelos anteriores), as 
bombas de diafragma Série NT, com oito cilin-
dros, cada vez mais substitui as grandes bombas 
de palhetas rotativas.

+ O condensador de emissões Peltronic®, desen-
volvido e introduzido pela empresa VACUU-
BRAND em 2007, funciona completamente sem 
água de arrefecimento para a recuperação de 
solventes e, portanto, economiza esse valioso 
recurso.

+ Soluções VACUU·LAN® ajudam a economizar 
energia e os custos de investimento, com uma 
bomba se fornece vácuo para vários usuários. 
Isso elimina a necessidade de grandes sistemas 
de aspiração central, muitas vezes sobredi-
mensionados, que requerem uma manutenção 
intensiva e um alto consumo de energia desne-
cessário.

+ Opções de controle de vácuo modernos em 
conjunto com a tecnologia VACUUBRAND 
VARIO®, fazem com que as bombas de vácuo 

operem automaticamente com a otimização da 
velocidade e, portanto, a capacidade de sucção 
se adapta perfeitamente às necessidades. Além 
do efeito de uma energia reduzida, tem um 
impacto sobre a vida útil das peças de desgaste. 
VARIO® e o controle de vácuo estendem os 
intervalos de manutenção e portanto reduzem o 
consumo de energia.

+ A VACUUBRAND introduziu recentemente novos 
designs de bomba que usam menos material na 
produção, reduzindo a sua pegada de carbono 
e contribuindo em mais uma forma de proteção 
ambiental.

Co2MMITTED TO CHANGE®
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A SOLUçãO CORRETA PARA A SUA APLICAçãO
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ESCOLHA DO EqUIPAMENTO DE VáCUO

MZ 2C NT +AK+EK / pág. 51PC 3001 VARIOpro / pág. 64 PC 520 NT / pág. 57

Requisitos de vácuo para evaporadores rotativos podem ser muito diferentes, dependendo do solvente e 
a temperatura de evaporação. Por esta razão, o sistema de vácuo proporciona uma solução moderna com 
controlador de vácuo integrado para alcançar uma taxa ideal de evaporação. Isto reduz consideravelmente 
o tempo de processamento e minimiza a poluição ambiental e ar do laboratório.

PARA EVAPORADORES ROTATIVOS / EVAPORADORES PARALELOS

EXIGêNCIAS DA BOMBA DE VáCUO

+ excelente compatibilidade química e resistência a condensados

+ sistema de lastro de gás eficaz para evitar a condensação na bomba

+ muito bom vácuo final, mesmo com a operação de lastro de gás para a evaporação contínua

+ um baixo vácuo final é necessário para temperaturas de evaporação baixas ou solventes com ponto de 
ebulição elevado

+ Condensador de emissão para recuperação de solventes para minimizar o impacto no meio ambiente e 
no ar do laboratório

+ para aplicações com grandes quantidades de solventes inflamáveis: bombas e medidores com aprovação 
ATEX
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PC 3001 VARIOpro / pág. 64MZ 2C NT +AK+EK / pág. 51 MD 4C NT +AK+EK / pág. 70

A concentração de vácuo faz muitas exigências no sistema de vácuo de apoio, tanto quanto o último vácuo 
como na seleção de acessórios. A bomba precisa de alta resistência a produtos químicos, bem como boa 
tolerância de condensados. Os tipos de solventes no uso e a natureza das amostras, tem uma grande 
influência no último vácuo necessário como o tipo apropriado de controles do processo. Determinar a 
ótima transferência de calor no material de amostra também é essencial para evitar a necessidade de fazer 
um upgrade da sua bomba depois.

PARA CONCENTRADORES DE VáCUO

EXIGêNCIAS DA BOMBA DE VáCUO

+ grande resistência aos produtos químicos

+ vácuo máximo até 7 mbar ou 1,5 mbar

+ taxa de fluxo de volume suficiente (2 m³/h ou mais)

+ elevada tolerância a condensados

+ inclusão de um separador de entrada de vácuo (AK), feito de vidro para proteger a bomba contra partícu-
las e contra gotas de líquido

+ condensador de emissão para a recuperação de solventes e para minimizar a poluição ambiental e de ar 
do laboratório
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PC 3003 VARIO / pág. 86MZ 2C NT +AK+EK / pág. 51 MD 4C NT +AK+EK / pág. 70

As estufas de secagem a vácuo são usadas para secar substâncias muito sensíveis e quando necessário, 
garantir a excelente secagem residual. Geralmente precisam de um último vácuo muito bom dependendo 
do grau de secagem, da temperatura aceitável máxima e dos solventes usados. Em certos parâmetros do 
processo há grandes quantidades de vapores que só podem ser tratados com estações de vácuo com uma 
tarifa de fluxo de volume suficientemente grande.

PARA CâMARA DE SECAGEM

EXIGêNCIAS DA BOMBA DE VáCUO

+ para amostras aquosas: bombas de vácuo de diafragma livres de óleo (não necessariamente modelos 
resistentes a produtos químicos) ou bombas rotativas de palhetas, com óleo, para vácuo final alto

+ excelente resistência química e tolerância ao vapor superior, para extração ou filtragem de amostras em 
fase sólida contendo solventes

+ vácuo final até 7 mbar, para melhorar o desempenho em comparação com as bombas de jato de água 
ou com o vácuo caseiro

+ separador de entrada de vácuo (AK) para proteger a bomba contra partículas e contra gotículas de líqui-
dos

+ condensador de emissão para a recuperação de solventes e para minimizar a poluição ambiental e de ar 
do laboratório

+ para aplicações com grandes quantidades de solventes inflamáveis: bombas e medidores com aprovação 
ATEX



21

ESCOLHA DO EqUIPAMENTO DE VáCUO

PC 201 NT / pág. 72MZ 2C NT +2AK / pág. 50 MZ 2C NT +AK+M+D / pág. 53

O gel electrophoresis é um método muito comum, em laboratórios de ciência da vida, de separação e 
determinação de fragmentos de DNA ou proteína. Dependendo da natureza das amostras, estes géis são 
produzidos com as propriedades de separação específicas. O vácuo é usado tipicamente para secar suave-
mente os géis para que estejam disponíveis para o gel electrophoresis ou armazenamento do uso posterior. 
Os secadores de gel fazem maiores exigências no sistema de vácuo do que muitas aplicações de labora-
tório. A exigência de último vácuo depende dos géis usados e o grau de secagem necessário. As bombas de 
diafragma, na maioria dos casos de duas etapas e com 7 mbar no último vácuo, são ideais.

PARA SECADORES DE GEL

EXIGêNCIAS DA BOMBA DE VáCUO

+ excelente compatibilidade química e resistência a condensados

+ vácuo máximo até 7 mbar ou 1,5 mbar

+ taxa de fluxo de volume suficiente: 2 m³/h ou superior

+ separador de entrada de vácuo (AK) para proteger a bomba contra partículas e contra gotículas de líqui-
dos

+ para uma melhor acumulação de condensado é útil ter um separador de condensados (AK) e, se 
necessário, um na saída também. Um condensador de emissões de escape (EK) operado eletronicamente 
(Peltronic®, sem refrigeração) pode minimizar a poluição do meio ambiente e do ar de laboratório com 
vapores de solventes

+ regulagem de vácuo, tal como com uma válvula de controle de fluxo manual
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MZ 2C NT +2AK / pág. 50ME 1C / pág. 36 ME 2C NT / pág. 38

A preparação de DNA / RNA e plasmídeo é um método importante de preparação de amostras para pes-
quisa e análise em biologia molecular. Alguns protocolos de preparação de DNA / ARN requerem o uso de 
vácuo para as etapas de filtração e lavagem. Como em outras aplicações de filtração, a pressão diferen-
cial para a pressão atmosférica é a força motriz que acelera o processo. Para o encaixe de colunas de 
purificação  para filtros de centrifugação ou para tiras de filtro de 8 poços, por exemplo, estão disponíveis 
colectores de vácuo especialmente concebidos com adaptadores de filtro de centrifugação e placas de filtro 
de 96 poços, respectivamente. Sempre que for necessário a regulação de vácuo, os fabricantes fornecem 
um colector de vácuo já equipado com indicador de vácuo e válvula de regulação manual. Dependendo da 
concepção do colector e do número de amostras, as bombas de vácuo podem ser muito úteis para com-
pensar a perda súbita de sucção de recipientes abertos de amostras (por exemplo, quando uma filtração de 
amostra se rompeu). As exigências de vácuo são da faixa média.

PARA A PURIFICAçãO DE áCIDOS NUCLEICOS UTILIZANDO COLECTORES DE 
VáCUo

EXIGêNCIAS DA BOMBA DE VáCUO

+ O vácuo final de até 100 mbar ou 70 mbar é ideal, em casos específicos até 7 mbar.

+ Válvula manual para controle do fluxo de vácuo

+ Excelente compatibilidade química e condensada

+ Porque os colectores de vácuo raramente têm uma garrafa de recolha de líquidos entre a bomba e o 
coletor, recomendamos um separador de entrada de vácuo (AK) para proteger a bomba

+ O separador na saída (AK) recolhe o condensado produzido na saída da bomba quando o vácuo é liber-
tado 
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ME 4C NT +2AK / pág. 38ME 1C / pág. 36 ME 2C NT / pág. 38

A filtração ou a pressão acelera por meio de vácuo. Os requisitos de controle de vácuo e vácuo final são 
muitas vezes escassos. Se a filtração é realizada com 100 mbar, já tem 90% da pressão atmosférica, como 
a força motriz para a filtração. Outra queda vazia, portanto, só tem efeitos mínimos sobre o processo de 
filtração. Em alguns casos, a bombas de dois estágios, que ainda têm uma elevada capacidade de 100 mbar 
de vácuo, a pressão diferencial pode aumentar e acelerar a filtração. Uma limitação de vácuo através de 
uma válvula de controlo com o indicador de pressão é aconselhável para evitar a evaporação na garrafa 
recoletora com filtro.

PARA FILTRAçãO E EXTRAçãO DE FASE SóLIDA

EXIGêNCIAS DA BOMBA DE VáCUO

+ bomba de diafragma de um estágio com até 70 mbar vácuo final é ideal

+ excelente resistência química e tolerância ao vapor superior, para extração ou filtragem de amostras em 
fase sólida contendo solventes

+ para uma velocidade de fluxo ou das gotículas  definida, pode ser a diferença de pressão configurada 
através de uma válvula manual de controle de fluxo

+ separador de entrada de vácuo (AK) para proteger a bomba contra partículas e contra gotículas de líqui-
dos

+ condensador de emissão para recuperação de solvente, para minimizar o impacto dos vapores de sol-
ventes no ar ambiental e laboratório

+ a automatização de um processo de filtração pode ser realizada com estações de vácuo químicas equipa-
das com controladores de vácuo electrônicos
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HP 40 B2/RZ 6 / pág. 158RZ 2.5 / pág. 144 RC 6 / pág. 150

Estas aplicações estão além da faixa de vácuo de bombas de diafragma. Eles chamam de sistemas de vácuo 
com vácuos finais de 10-1 a 10-3 mbar. Bombas de palhetas rotativas de um e dois estágios fornecem as 
pressões em várias taxas de fluxo de volume. Uma opção conveniente, especialmente para aplicações de 
produtos químicos é nossa bomba híbrida RC 6 com resistência química, uma combinação de uma válvula 
rotativa e uma bomba de diafragma com resistência química. O design especial, muitas vezes permite a 
operação sem um retentor de condensados adicional. A bomba de diafragma integrada melhora a compa-
tibilidade do condensado, reduz a necessidade de manutenção em 90%, e resulta em uma maior vida útil 
da bomba. A manutenção em menor demanda reduz consideravelmente os custos de vida da bomba RC 6 
comparado com uma bomba de palheta rotativa convencional.

PARA A LIOFILIZAçãO, SECAGEM RESIDUAL E DESTILAçãO MOLECULAR

EXIGêNCIAS DA BOMBA DE VáCUO

+ Vácuo final até 10-3 mbar: bombas de palhetas rotativas de duas etapas

+ dependendo das condições do processo, uma boa tolerância ao condensador pode ser importante para 
uma vida útil estentida da bomba

+ baixo vácuo final, mesmo com lastro de gás aberta

+ resistência química é uma consideração importante quando necessita secar substâncias que contêm 
solventes

+ a bomba HYBRID RC 6 química é recomendada para tolerância máxima de vapor e as baixas demandas 
de serviços
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Conceito modular VACUU·LAN® 
/ pág. 186

PC 3004 VARIO / pág. 76 EK Peltronic / pág. 94

As redes de vácuo VACUU·LAN® permitem alimentar várias aplicações diferentes com uma única bomba 
de vácuo. É uma solução econômica, com economia de espaço quando múltiplos usuários trabalham com 
vácuo de laboratório. Ao mesmo tempo evitam as desvantagens de uma fonte de vácuo central. Subse-
qüentemente os módulos versáteis podem ser expandidos a qualquer momento para os locais de trabalho 
individuais. Temos todos os componentes para a integração no mobiliário dos novos laboratórios e para 
equipar laboratórios mobilados posteriormente. Todos os módulos apresentam uma elevada resistência 
a produtos químicos e têm válvulas de retenção construídos para eliminar o risco de contaminação ou 
influências cruzadas.

Graças a uma grande variedade de estações de vácuo para a rede testadas no diário de trabalho de labora-
tório, armaduras de vácuo modulares e com conexões fáceis de seus componentes, o planejamento é fácil  
e pode ser feito rapidamente. Apenas alguns passos e alguns parâmetros de aplicação nos conduzem à 
seleção de uma rede de vácuo ótima e de alto desempenho.

REDE DE VáCUO LOCAL PARA LABORATóRIOS

+ Por favor, consulte o nosso guia completo para apoiar o planejamento detalhado e rápido e use as van-
tagens de uma consulta pessoal com a nossa equipe de vendas com experiência em projetos. (Sinopse 
VaCUU·laN® pág. 186)
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MV 2 NT / pág. 130MZ 2D NT / pág. 122 MD 1 / pág. 124

Muitas aplicações analíticas como espectrometria de massa, microscopia de elétrons ou análise superficial 
são executadas no alto vácuo. As bombas turbomoleculares são usadas tipicamente para gerar o vácuo 
necessário. Tais bombas turbomoleculares precisam de uma bomba de apoio auxiliar, como não podem 
comprimir à pressão atmosférica. A utilização de bombas de diafragma sem óleo para a geração de vácuo 
dianteiro com bombas de turbo melhora o asseio da geração de vácuo, e muitas vezes reduz as exigências 
de serviço também. Em muitos casos um alto vácuo sem óleo é absolutamente obrigatório.

PRÉ-VáCUO PARA BOMBAS TURBOMOLECULARES

EXIGêNCIAS DA BOMBA DE VáCUO

+ vácuo máximo da bomba de diafragma suficiente para atender os requisitos de pressão de apoio da 
bomba de alto vácuo - até 0,3 mbar, com bombas de diafragma VARIO®

+ alta capacidade de aspiração, também perto do vácuo final

+ baixo consumo de energia

+ baixa taxa de vazamento anti-refluxo, sem ventilação durante uma falha de energia

+ alta confiabilidade para uso contínuo (24/7)

+ elevada tolerância a condensados

+ alta estabilidade do vácuo final e intervalos de serviço comparáveis às bombas turbo

+ marcha confiável mesmo sob vácuo

+ tamanho pequeno, pouco peso e baixa vibração
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MV10C EX / pág. 103PC 3004 VARIO / pág. 76 MV 10C NT / pág. 88

Em kilo-laboratórios, que trabalham com substâncias em quantidades de alguns gramas a vários quilos, 
que são necessárias para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos para pesquisa de segurança e 
primeiros ensaios clínicos de novos medicamentos. Com a sua excelente resistência química, as bombas 
de membrana químicas potentes são adequadas para aplicações nestas áreas. Estas bombas funcionam 
sem fluidos tais como a água ou o óleo e, assim, resultam em baixos custos operacionais. O sistema de 
velocidade variável da bomba, que pode ser integrada facilmente através de um PC ou SPS no controle do 
processo, oferece vantagens especiais.

VáCUO LIVRE DE óLEO PARA OS KILO-LABORATóRIOS

EXIGêNCIAS DA BOMBA DE VáCUO

+ elevada resistência contra produtos químicos agressivos

+ bombeamento de alta velocidade sobre uma ampla faixa de pressão

+ baixo vácuo final, mesmo com lastro de gás aberta

+ controle preciso de vácuo através da velocidade da bomba e fácil integração no processo de controle

+ compatibilidade com os vapores de solventes inflamáveis e/ou compatibilidade ATEX em atmosferas 
potencialmente explosivas
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BVC basic / pág. 163BVC professional / pág. 165 BVC control / pág. 164

A aspiração do líquido é feita por meio de vácuo, o que proporciona a capacidade de vácuo necessário. O 
vácuo deve ser controlado automaticamente e ajustável de modo confortável, de modo que sempre há um 
vácuo de trabalho adequado disponível na garrafa de coleta. Um vácuo muito profundo provoca a evapo-
ração do líquido na garrafa de coleta. Para a segurança e um conforto melhor os acoplamentos rápidos 
com auto-fechamento e a detecção do nível de líquido são úteis. Estes devem ter uma elevada resistência 
química, ou não podem estar em contacto com o meio. Dependendo da aplicação a garrafa de polipro-
pileno ou vidro é mais vantajosa. Todos os componentes, que entram em contato com o meio, devem ser 
autoclavavéis.

ASPIRAçãO DE LíqUIDOS

EXIGêNCIAS DA BOMBA DE VáCUO

+ bomba de diafragma química de uma fase com boa capacidade de aspiração

+ extraordinária resistência química do sistema completo para amostras contendo solventes, bem como 
desinfectantes para aspirados e pré-carregados

+ nível de vácuo convenientemente ajustável para adaptação às exigências de aplicação

+ frasco de coleta com filtro de proteção para proteger a bomba e o local de trabalho contra material bioló-
gico perigoso

+ elevado conforto operacional para minimizar os erros e a fadiga do operador

A VACUUBRAND foi estabelecida como uma fabricante de soluções de tecnologia de vácuo para o labo-
ratório de ciências da vida. Além dos sistemas de aspiração BVC, oferecemos uma grande seleção de bom-
bas e sistemas para:

+ filtração - concentração rotativa a vácuo - secagem de gel - vácuo para blotting - liofilização - lavagem de 
microplacas- purificação de DNA em um manifold de vácuo
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RZ 6 / pág. 132MD 1 VARIO-SP / pág. 138 MD 4 NT / pág. 126

Por mais de 50 anos a VACUUBRAND é um importantíssimo parceiro em soluções OEM para os setores 
de laboratórios e análise da indústria. Os produtos satisfazem às mais altas exigências em termos técnico, 
econômicos e ambientais. A empresa manteve durante anos um sistema de gestão certificado com a norma 
ISO 9001. O local de desenvolvimento de produtos e de produção é a Alemanha. A equipe de desenvolvi-
mento é muito eficiente, possuímos uma produção vertical muito completa, com máquinas modernas e 
sistemas de verificação automática com as mais recentes tecnologias, oferecendo assim um alto grau de 
flexibilidade.

PRODUTOS OEM: SEGUNDO SEUS REqUISITOS INDIVIDUAIS

O SEU SUCESSO É A MEDIDA DO NOSSO TRABALHO

+ Entendemos que a fonte de vácuo é em muitos casos a parte mais importante de sua aplicação. Os requi-
sitos para uma fonte de vácuo são muitos e, por essa razão, vemos o produto completo: Os parâmetros 
técnicos adequados, o design apropriado para a situação de instalação, a integração de autorizações 
externas, tais como as especificações UL ou CSA ou outras especificações de revisão são apenas alguns 
exemplos da nossa flexibilidade. Do mesmo modo o produto tem de adaptar-se à estrutura de custo: A 
disponibilidade de uma lista para a sua instalação aumenta finalmente o desempenho como, por exem-
plo, não se devem adquirir ou armazenar os componentes de montagem. Supõe-se que os produtos 
OEM são documentados e que tanto a rastreabilidade dos parâmetros técnicos, tais como a aplicação 
dos resultados dos testes são garantidas. Isso vale também para os outros componentes.
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VáCUO LIVRE DE óLEO PARA GASES CORROSIVOS E VAPORES

As aplicações típicas de bombas de diafragma são evacuação e transferência de gases agressivos quimica-
mente, tais como evaporadores rotativos, estufas de secagem a vácuo, concentradores centrífugos e muitas 
outras aplicações laboratoriais. As bombas de diafragma para química de VACUUBRAND apresentam um 
design químico sem compromissos. Possuem uma excelente resistência química devido aos fluoroplásticos, 
do lado da aspiração para o lado da pressão, e são caracterizadas por uma alta tolerância de condensados. 
As bombas de dois, três e quatro fases também têm válvula de lastro de gás para trabalhar facilmente com 
vapores condensáveis. Nesta tecnologia de bombagem, a câmara de sucção é fechada a partir da câmara de 
acionamento por um diafragma, assegurando uma longa vida útil dos componentes mecânicos. As bombas 
de diafragma são isentas de óleo e não consumem água ou resíduos de óleo.

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

COM RESISTêNCIA qUíMICA

+ Membranas e válvulas em PTFE de elastómero per-
fluoro (FFKM) ou PTFE

+ Tubos internos e acessórios feitos de PTFE / ETFE / 
ECTFE

+ Diafragmas com designs excepcionais com ultra dura-
ção em PTFE

DURáVEL

+ Tampa e disco de fixação feitos de compostos de 
fluoro, com núcleo de estabilidade para um desem-
penho insuperável à longo prazo

+ Baixo custo e longos intervalos de serviços.

+ Sistema de acionamento patenteado para operação silenciosa, de ultra-baixa vibração

PRáTICO

+ Sistema de montagem de válvula patenteado para simplificar o acesso ao serviço (NT)

+ Superfícies lisas para fácil limpeza (NT)

+ Sistema de vedação proporciona taxas melhores de fuga para o vácuo final (NT)
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As aplicações de vácuo no laboratório e em operações industriais necessitam de controle de vácuo 
versátil para:

+ previnir a perda de amostra por formação de espuma ou ebulição

+ reduzir os tempos de processos de evaporação e destilação

+ resultados reprodutíveis para a secagem e evaporação

+ reduzir o tempo de trabalho na supervisão por meio da automação

+ proteger o meio ambiente recuperando vapores de solventes

Sistema de controle de dois pontos On/Off

+ O controlador de vácuo de dois pontos liga ou desliga a 
bomba quando necessário. O nível de vácuo real varia em 
torno da pressão alvo. Este sistema é bem conveniente para 
redes de vácuo.

Controle de vácuo de dois pontos através de válvula so-
lenóide na linha

+ Para bombas sem um motor de velocidade variável, o controlador CVC 3000 ajusta o vácuo com uma 
válvula solenóide. Com a ajuda da bomba de vácuo do módulo de gestão de VMS-B podem ser ativados 
novamente, conforme nececidade.

Controlador VARIO® para concentração automática, sem indicação dos parâmetros
As bombas de diafragma com resistência química e unidades de bomba VARIO® controlam o vácuo automa-
ticamente ajustando a velocidade da bomba de diafragma. O controlador de vácuo CVC 3000 nas unidades 
de bomba VARIO® detecta a pressão de vapor automaticamente e ajusta o vácuo continuamente e otima-
mente por um algarítimo de controle adaptável.

+ elimina o reajustamento manual, que poupa o tempo de 
supervisão

+ as pressões otimizadas reduzem a espuma, evitando a perda 
de amostra

+ as taxas de recuperação de vapor são próximas de 100% 
assegurando o ar de laboratório limpo e protegendo o 
ambiente

+ o ajuste contínuo à pressão de vapor resulta em tempos de 
processo mais curtos, até mesmo com misturas de solventes 
complexas

+ A bomba funciona rápido apenas quando necessário, - consu-
mindo o mínimo de energia, com longos intervalos de 
manutençãoe baixo ruído.

VáCUO LIVRE DE óLEO PARA GASES CORROSIVOS E VAPORES

PROCESSOS DE LABORATóRIO OTIMIZADOS - CONTROLE DE VáCUO

p

t

Controlador de vácuo da concorrência - A primeira 
pressão de vapor é determinada e mantida. A 
evaporação pára porque o vácuo não se adapta 
continuamente às modificaões de pressões de vapo 
em misturas
O vácuo controlado por VACUUBRAND VARIO® adap-
ta-se automaticamente a todos os pontos de ebulição 
dos solventes da mistura continuamente, otimizando 
o processo para tempos de execução rápidos e sem 
perda de amostra por fervura
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A maioria das bombas de diafragma VACUUBRAND e os instrumentos de medição são aprovados pela 
ATEX 3 no trajeto do vapor
Depois de um processo de prova intensivo e abrangente – 
segundo a Diretiva 2014/34/EC ATEX – a VACUUBRAND verificou 
que a maioria de suas bombas de diafragma e estações de vácuo 
não têm fontes de ignição internamente, na área das partes mol-
hadas, satisfazendo as condições da ATEX 3. Isto inclui sensores 
de vácuo capacitivos, os dispositivos de medição e as válvulas 
solenóides.

+ utilizável para o bombeamento de misturas explosivas "não 
frequentemente" ou "para um período curto"

+ em operação normal não existem fontes de ignição no interior, 
na área de partes molhadas

+ gases com temperaturas de até 40°C na maior parte das 
superfícies internas das partes molhadas da bomba permane-
cem em limites abaixo dos  especificados pela ATEX classe 3

+ para áreas com a atmosfera perigosa para explosões e para a extração por meio de bombeamento "oca-
sional" de misturas Ex as bombas de ATEX especiais da categoria 2 (no interior e em volta da bomba, por 
exemplo, para a zona 1) são recomendadas

O núcleo de estabilidade VACUUBRAND: para um performance de longo prazo
Com as bombas de diafragma com resistência química, a VACUUBRAND oferece o melhor desempenho e 
confiabilidade incomparavel por muitos anos, mesmo com o uso de produtos quimicos agressivos. Para 
isso, contamos com o uso de componentes de alta durabilidade, a cabeça da bomba e o disco de tensão do 
diafragma são produzidos num processo de fabricação em etapas múltiplas e complexas.

+ fluoroplásticos reforçados com fibra de carbono de alta qualidade oferecem uma resistência química de 
longo tempo

+ fluoropolímeros de fibra de carbono de alta qualidade reforçados para resistência química

+ precisão mecânica assegura a qualidade reproduzível VACUUBRAND

+ 100% de controle de qualidade, após 
uma fase de "run-in" para cada bomba
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VáCUO LIVRE DE óLEO PARA GASES CORROSIVOS E VAPORES

DESTAqUES TÉCNICOS

Ambiente, nenhuma zona Ex
Partes molhadas Zona 2
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VáCUO LIVRE DE óLEO PARA GASES CORROSIVOS E VAPORES

M = Bomba de diafragma  
 
E, Z, D, V = Número de estágios: 
 
1 estágio = 70 mbar 
2 estágios = 7 mbar 
3 estágios = 1,5 mbar 
4 estágios = 0,6 mbar 
 
C = versão resistente a produtos químicos 
 
NT = indica a nova série de bombas, nova tecnologia 
 
AK = separador de condensado na entrada ou na 
saída, retém as partículas e as gotas, impede retor-
no do condensado, a atenuação de ruído na sáida 
 
EK = condensador de emissão (a saída da bomba) 
para a recuperação de solventes de cerca de 100%, 
uma melhor qualidade do ar do laboratório e pro-

teção ambiental 
 
TE = condensador de gelo seco, condensador refri-
gerado a água 
 
Estação de Vácuo PC = resistente a produtos quí-
micos, com controle de vácuo e recuperação de 
solvente 
 
Aspiração = bomba de diafragma resistente a pro-
dutos químicos com separador de condensados AK 
e/ou condensador de emissão EK 
 
Estação de vácuo com resistência química = sistema 
de vácuo com resistência química de controle de 
vácuo 
 
SYNCHRO = estação de vácuo para a utilização de 
duas aplicações paralelas independentes

A série de bombas de diafragma com resistência química possui uma vasta gama de modelos, com dife-
rentes vácuos finais e capacidades de aspiração. As bombas de diafragma de um estágio com resistência 
química atingem o vácuo de 70 mbar (absoluto). A ligação em serie de dois, três ou quatro cabeçotes mel-
hora o vacuo final em 0,6 mbar. 
Graças a ligação em paralelo dos cabeçotes se atinge uma maior capacidade de aspiração. Nossas linhas de 
produtos oferecem combinações que cobrem praticamente todas as necessidades do laboratório.

RESISTêNCIA qUíMICA EM BOMBAS DE DIAFRAGMA, EM SISTEMAS DE VáCUO E 
EM UNIDADES DE VáCUO

 A velocidade de bombeamento de todas as bombas é medida de acordo com a norma ISO 21360

As nomenclaturas para bombas VACUUBRAND são estabelecidas a partir da nomeação dos seguintes 
códigos, recursos ou componentes:
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até 70 mbar 

até 7 mbar 

até 1.5 mbar 

Bomba básica com reciclagem de sol-
ventes para a reutilização

Controle de vácuo e re-
cuperação de solvente

com duas conexões para 
operar 2 aplicações simul-
taneamente

MZ 1C pág. 46
0.75 m³/h

MD 4CRL NT pág. 68
3.4 m³/h

MD 1C pág. 60
1.3 m³/h

MD 1C +AK+EK pág. 62
1.3 m³/h

ME 2C NT pág. 38
2.1 m³/h

ME 1C pág. 36
0.7 m³/h

ME 4C NT pág. 38
3.9 m³/h
ME 8C NT pág. 40
7.1 m³/h

ME 16C NT VARIO pág. 44
19.3 m³/h

ME 16C NT pág. 42
16.3 m³/h

MZ 2C NT VARIO pág. 58
2.8 m³/h

MD 4C NT pág. 66
3.4 m³/h

MD 4C NT VARIO pág. 76
4.6 m³/h
MD 12C NT pág. 78
12.0 m³/h
MD 12C NT VARIO 
14.3 m³/h pág. 82

ME 4C NT +2AK pág. 38
3.9 m³/h
ME 8C NT +2AK pág. 40
7.1 m³/h
ME 16C NT +EK pág. 42
16.3 m³/h

MZ 2C NT +2AK pág. 50
2.0 m³/h

MZ 2C NT +AK+EK pág. 51
2.0 m³/h

MZ 2C NT pág. 48
2.0 m³/h

MZ 2C NT +AK+M+D 
2.0 m³/h pág. 53

PC 3001 basic pág. 63
2.0 m³/h

MD 4C NT +2AK pág. 69
3.4 m³/h

MD 4C NT +AK+EK 
3.4 m³/h pág. 70
MD 12C NT +EK pág. 80
12.0 m³/h
MD 12C NT +AK+EK 
12.0 m³/h pág. 80

MV 10C NT +EK pág. 88
9.5 m³/h

até 0.6 mbar MV 10C NT pág. 88
9.5 m³/h
MV 10C NT VARIO 
12.8 m³/h pág. 90

MZ 2C NT +AK 
SYNCHRO+EK 
2.0 m³/h pág. 52

PC 511 NT pág. 56
2.0 m³/h
PC 520 NT pág. 57
2.0 m³/h

PC 3016 NT VARIO 
19.3 m³/h pág. 44 

PC 101 NT pág. 54
2.0 m³/h

PC 510 NT pág. 55
2.0 m³/h

PC 3001 VARIOpro pág. 64
2.0 m³/h
PC 201 NT pág. 72
3.4 m³/h

PC 610 NT pág. 73
3.4 m³/h

PC 3004 VARIO pág. 76
4.6 m³/h
PC 3012 NT VARIO 
14.3 m³/h pág. 82
PC 3012 NT VARIO DUO 
28 m³/h pág. 84

PC 3010 NT VARIO 
12.8 m³/h pág. 90

PC 3003 VARIO pág. 86
2.8 m³/h

PC 3002 VARIO pág. 58
2.8 m³/h

MD 4C NT +AK 
SYNCHRO+EK 
3.4 m³/h pág. 71

PC 611 NT pág. 74
3.4 m³/h

PC 620 NT pág. 75
3.4 m³/h

Estações de vácuo com resistência químicaVácuo final (abs.) Bombas de diafragma 
com resistência química

Sistemas de vácuo com re-
sistência química

Todas as velocidades de bombeamento mencionadas são para a frequência de rede elétrica de 50 Hz (se aplicável)

DESCRIçãO 
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

Filtração a vácuo é uma das aplicações mais comuns utilizadas para preparação de amostras em química, 
microbiologia, controle de águas residuais e outros processos analíticos. As novas bombas de diafragma ME 
1 e ME 1C oferecem um fácil manuseio, uma solução compacta de alta performance, perfeita para filtrações 
simples. Este novo produto, com base na tecnologia altamente bem sucedida das bombas de diafragma 
livres de óleo MD 1 e MD 1C, proporciona um longo tempo de vida útil do diafragma. O espaço funcional 
com design inovador, interruptor montado na parte superior de fácil acesso, garantem o funcionamento 
prático e rápido para o dia-a-dia de trabalho de laboratório. Diafragmas robustos em PTFE e válvulas pro-
porcionam resistência química ótima. A válvula reguladora de vácuo manual, com relógio comparador para 
ajuste de velocidade de bombeamento e vácuo final, está disponível como acessório.

ME 1C

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 100 mbar   -   0.7 m³/h

+ simples de operar, com um botão central no corpo da 
bomba

+ muito silenciosa e baixa vibração

+ requer mínimo espaço de bancada

+ vida longa comprovada do diafragma, praticamente 
livre de manutenção

+ alta resistência química

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz Curva de bomba em 50 Hz 
(volume 10 L)
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DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente 
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001) 
Unidade de válvula reguladora de vácuo quimicamente 
resistênte para ME/MZ 1C (696843) 
Silenciador DN 8 - 10 mm (636588)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

ME 1C 

1 / 1 
0.7 / 0.85 m³/h 

100 mbar 
1.1 bar 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.04 kW
IP 40 

247 x 121 x 145 mm 
5.0 kg

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 721100

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 721101

INFORMAçõES PARA PEDIDOS ME 1C 

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 721102

100-120 V ~ 50-60 Hz US 721103

100-120 V ~ 50-60 Hz / 200-230 V ~ 50-60 Hz
  Ex* **721105

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

As bombas de diafragma com resistência química são uma solução excelente na extração por meio de bom-
ba contínua, sem óleo, para gases corrosivos e vapores. A construção de uma etapa fornece a combinação 
perfeita de alta velocidade de bomba e vácuo final abaixo a 70 mbar. Todas as partes principais que entram 
em contato com o meio são feitas de fluoroplasticos quimicamente resistentes. Diafragmas compactados 
em PTFE aumentam a vida operacional. As novas características da série NT apresenta dados de desem-
penho melhorado, maior tolerância para condensados   e manutenção simplificada. A ME 4C NT também 
está disponível como sistema químico de vácuo ME 4C NT +2AK com separador de entrada para proteger a 
bomba contra partículas e gotículas de líquidos, além de separador de saída para recolher o condensado.

ME 2C NT, ME 4C NT E ME 4C NT +2AK

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 70 mbar   -   2.1 / 3.9 m³/h

+ excelente resistência química

+ alto desempenho, mesmo a níveis baixos de vácuo

+ completamente silenciosa

+ baixa vibração

+ vida longa do diafragma, livre de manutenção

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz Curva de bomba em 50 Hz 
(volume 10 L)



39

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente 
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente

ACESSóRIOS

VaCUU·laN® Mini-Network (2614455) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

ME 2C NT 

1 / 1 
2.1 / 2.4 m³/h 

70 mbar 
1.1 bar 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.18 kW 
IP 40 

243 x 211 x 198 mm 
10.2 kg

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

ME 4C NT 

2 / 1 
3.9 / 4.3 m³/h 

70 mbar 
1.1 bar 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.18 kW 
IP 40 

254 x 243 x 198 mm 
11.1 kg

100-115 V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz /
200-230 V ~ 50-60 Hz Ex* **2614080

REFERENCE DE COMMANDE ME 4C NT +2AK 

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 730100

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 730102

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US 730103

100-115 V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz /
200-230 V ~ 50-60 Hz Ex* **730105

REFERENCE DE COMMANDE ME 2C NT 

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 731200

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 731201

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 731202

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US **731203

REFERENCE DE COMMANDE ME 4C NT 

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

As bombas de diafragma com resistência química são uma solução excelente na extração por meio de bom-
ba contínua, sem óleo, para gases corrosivos e vapores. A construção de uma etapa fornece a combinação 
perfeita de alta velocidade de bomba e vácuo final abaixo a 70 mbar. Todas as partes principais que entram 
em contato com o meio são feitas de fluoroplasticos quimicamente resistentes. Diafragmas compactados 
em PTFE aumentam a vida operacional. Estas grandes bombas têm uma velocidade excepcional de aspira-
ção. As novas características da série NT melhoraram o rendimento do vácuo e tem superior tolerância à 
vapor. .

ME 8C NT    -     ME 8C NT +2AK

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 70 mbar   -   7.1 m³/h

+ excelente resistência química e tolerância superior a 
vapores

+ alto desempenho, mesmo em baixo vácuo

+ design compacto

+ completamente silenciosa e baixa vibração

+ longa vida das membranas, livres de manutenção

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz Curva de bomba em 50 Hz 
(volume 100 L)
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Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente 
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

ME 8C NT 

4 / 1 
7.1 / 7.8 m³/h 

70 mbar 
1.1 bar 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.25 kW 
IP 40 

325 x 243 x 198 mm 
14.3 kg

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

ME 8C NT +2AK 

4 / 1 
7.1 / 7.8 m³/h 

70 mbar 
1.1 bar

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.25 kW 
IP 40 

319 x 243 x 374 mm 
16.7 kg

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 734200

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 734201

INFORMAçõES PARA PEDIDOS ME 8C NT 

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 734202

100 V ~ 50-60 Hz US 734206

120 V ~ 60 Hz US 734203

100-115 V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz / 
200-230 V ~ 50-60 Hz  Ex* **734405

INFORMAçõES PARA PEDIDOS ME 8C NT +2AK 

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

As bombas de diafragma químicas NT, lives de óleo, são uma excelente solução para o bombeamento contí-
nuo de gases corrosivos e vapores. A construção de um estágio proporciona a combinação vantajosa de alta 
velocidade de bombeamento e de baixo vácuo máximo até 70 mbar. Todas as grandes partes em contato 
com o meio bombeado são feitas de fluoroplasticos quimicamente resistentes. Os diafragmas em PTFE 
aumentam a vida útil. A bomba ME 16C NT com oito cilindros possui elevado desempenho com um design 
compacto. Atualizada com um condensador de vapor de escape de saída EK, a ME 16C NT +EK fornece um 
sistema amigo do ambiente, com a recuperação de solventes eficiente. Bombas NT com oito cilindros pos-
suem uma operação silenciosa, suave e é fácil de limpar as superfícies.

ME 16C NT    -    ME 16C NT +EK

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 70 mbar   -   16.3 m³/h

+ excelente resistência química e tolerância a vapores 
superiores

+ bombeamento de alta velocidade, mesmo em baixo 
vácuo

+ design compacto

+ completamente silenciosa e baixa vibração

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração eficiente de solventes

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba  
com/sem lastro de gás 
(100 l de volume)
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Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

ACESSóRiOS ME 16C NT

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Separador de entrada KF DN 25 (699979) 
Anel centralizador e anel selante KF DN 25 C Al/FEP 
(635722) 
Kit condensador de emissões para modelos de bomba NT 
(699948)

ACESSóRiOS ME 16 C NT +EK

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Separador de entrada KF DN 25 (699979) 
Anel centralizador e anel selante KF DN 25 C Al/FEP 
(635722)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

ME 16C NT 

8 / 1 
16.3 / 18.4 m³/h 

70 mbar 
100 mbar 

1.1 bar 
Flange pequeno KF DN 25 

Bocal de mangueira DN 15 mm 
0.44 kW 

IP 40 
533 x 260 x 359 mm 

28.1 kg

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

ME 16C NT +EK 

8 / 1 
16.3 / 18.4 m³/h 

70 mbar 
100 mbar 

1.1 bar 
Flange pequeno KF DN 25 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
0.44 kW 

IP 40 
528 x 387 x 395 mm 

29.1 kg

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 741300

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 741302

INFORMAçõES PARA PEDIDOS ME 16C NT 

100-115 V ~ 50-60 Hz /
120 V ~ 60 Hz US 741303

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 741500

100-115 V ~ 50-60 Hz /
120 V ~ 60 Hz US 741503

INFORMAçõES PARA PEDIDOS ME 16C NT +EK 

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 
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Outras informações em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

Estas bombas de alta eficiência apresentam uma alta velocidade de bombeamento. As estações de vácuo 
VARIO® controlam o vácuo em tempo hábil, através da rotação do motor da bomba. O controlador de 
vácuo permite a evaporação totalmente automática, sem qualquer programação. A PC 3016 NT VARIO 
proporciona uma evaporação de grandes quantidades de solventes facilmente evaporavéis. O condensa-
dor de vapores na saída permite uma recuperação praticamente completa dos solventes. O separador de 
condensados na entrada protege contra partículas e gotas de água. As bombas de oito cabeçotes NT são 
caracterizadas por uma superfície lisa, plana, que a torna mais fácil de manter-se limpa.

ME 16C NT VARIO    -    PC 3016 NT VARIO

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 70 mbar   -   19.3 m³/h

+ VARIO®: ajuste automático do vácuo para uma alta repro-
dutibilidade do processo e operação autônoma

+ VARIO®: tempos de processamento curtos devido a varia-
ção zero (livre de histerese) no controle de vácuo, mesmo 
para grandes quantidades de vapor

+ VARIO®: controlador de vácuo CVC 3000 operado facil-
mente com menu claro e válvula de ventilação integrada

+ bombeamento de alta velocidade, mesmo em baixo vácuo

+ sistemas EK e PC 3016 NT VARIO: confiabilidade ambiental 
excelente devido a recuperação eficiente do solvente

Curva de velocidade de bombeamento 
com/sem lastro de gás

Curva da pressão 
com / sem lastro de gás  
(Volume 100 l)
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Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

ITENS FORNECIDOS

Estação de vácuo completamente montada, pronta para 
uso, com manual.

ACESSóRIOS ME 16C NT VARIO

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Separador de entrada KF DN 25 (699979) 
Anel centralizador e anel selante KF DN 25 C Al/FEP 
(635722) 
Kit condensador de emissões para modelos de bomba NT 
(699948) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217)

ACESSóRiOS PC 3016 NT VARiO

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217) 
Anel centralizador e anel selante KF DN 25 C Al/FEP 
(635722)

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 741700

INFORMAçõES PARA PEDIDOS ME 16C NT VARIO 

100-120 V ~ 50-60 Hz US 741703

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 741800

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3016 NT VARIO 

100-120 V ~ 50-60 Hz US 741803

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de vácuo 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

ME 16C NT VARiO 

CVC 3000
8 / 1 

19.3 m³/h 
70 mbar

100 mbar 
1.1 bar 

Flange pequeno KF DN 25 
Bocal de mangueira DN 15 mm

Tubo de conexão 10/8 mm PTFE com bocal de mangueira DN 
6/10 mm 
0.53 kW 

IP 40 
  533 x 260 x 420 mm 

28.1 kg

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de vácuo 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

PC 3016 NT VARiO 

CVC 3000
8 / 1 

19.3 m³/h 
70 mbar

100 mbar 
1.1 bar 

Flange pequena KF DN 25 / bocal de mangueira DN 15 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm

Tubo de conexão 10/8 mm PTFE com bocal de mangueira DN 
6/10 mm 
0.53 kW 

IP 40 
  616 x 387 x 420 mm 

29.7 kg
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

Bombas de diafragma com resistência química livre de óleo, são uma excelente solução para bombeamento 
de gases corrosivos, vapores e evacuação contínua. As bombas de dois estágios oferecem a vantagem de 
uma boa capacidade de sucção e baixo vácuo final. Gases e vapores bombeados só entram em contato com 
partes protegidas por fluorocarbono. Com os diafragmas robustos feitos em PTFE com design em sandwich, 
alcança um longo tempo de vida. A válvula de lastro de gás MZ 1C é indicada para a remoção de vapores 
condensáveis. Ela é caracterizada por ser altamente eficiente e de desenho compacto para poupar espaço 
no laboratório. Uma válvula reguladora para o ajuste da taxa de fluxo e do vácuo final estão disponíveis 
como acessórios.

MZ 1C

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 12 mbar   -   0.75 m³/h

+ excelente resistência química e tolerância a vapores

+ fácil de operar devido a posição do interruptor no cen-
tro

+ vácuo otimizado mesmo com a válvula de gás ballast 
aberta

+ completamente silenciosa e baixa vibração

+ diafragmas de vida longa comprovada, sistema livre de 
manutenção

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba em 50 Hz 
com/sem lastro de gás 
(10 l de volume)
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Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente 
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente

ACESSóRIOS

Unidade de válvula reguladora de vácuo quimicamente 
resistênte para ME/MZ 1C (696843) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MZ 1C 

2 / 2 
0.75 / 0.9 m³/h 

12 mbar 
20 mbar

1.1 bar 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.06 kW 
IP 40 

312 x 121 x 170 mm 
6.7 kg

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 724100

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 724102

230 V ~ 50-60 Hz CN Ex* 724106

100-120 V ~ 50-60 Hz US 724103

100-120 V ~ 50-60 Hz /
200-230 V ~ 50-60 Hz   EX* **724105

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MZ 1C 

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

As bombas de diafragma com resistência química são uma solução excelente na extração por meio de 
bomba contínua, sem óleo, para gases corrosivos e vapores. A construção de duas etapas fornece a combi-
nação vantajosa de alta velocidade de bomba e vácuo final baixo. Todas as partes principais que entram em 
contato com o meio são feitas de fluoroplasticos quimicamente resistentes. Diafragmas compactados em 
PTFE aumentam a vida operacional. A bomba MZ 2C NT está equipada com uma válvula de gas ballast que 
aumenta a capacidade de evacuação de vapores condensáveis. Esta bomba é a bomba de diafragma quí-
mica mais popular e é o coração da  família dos sistemas de bomba VACUUBRAND. As novas características 
da série NT melhoraram o rendimento do vácuo e a tolerância a vapores condensados.

MZ 2C NT

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 7 mbar   -   2.0 m³/h

+ excelente resistência química e tolerância superior a 
vapores

+ alto desempenho, mesmo a baixos níveis de vácuo

+ vácuo final otimizado mesmo com gas ballast aberto

+ completamente silenciosa e com baixa vibração

+ vida longa do diafragma, sistema de movimentação 
livre de manutenção

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba em 50 Hz 
com/sem lastro de gás 
(10 l de volume)
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DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente 
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente

MZ 2C NT 

2 / 2 
2.0 / 2.3 m³/h 

7 mbar 
12 mbar

1.1 bar 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.18 kW 
IP 40 

243 x 243 x 198 mm 
11.1 kg

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 732302

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 732300

230 V ~ 50-60 Hz CH Ex* 732301

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MZ 2C NT 

230 V ~ 50-60 Hz CEE/CN Ex* 732307

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US 732303

100-115 V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz / 
200-230 V ~ 50-60 Hz
Entrada: Flange pequeno KF DN 16 Ex* **732345

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

ACESSóRIOS 

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)
  
ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com o manual.
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+ excelente resistência química e tolerância superior a 
vapores

+ alto desempenho, mesmo a baixos níveis de vácuo

+ vácuo final otimizado mesmo com gas ballast aberto

+ completamente silenciosa e com baixa vibração

+ separadores de entrada e saída para coletar condensa-
dos

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001) 
Upgrade kit com válvula (699906)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com manual.

MZ 2C NT +2AK

MZ 2C NT bomba de membrana com resistência química, com recipiente coletor na entrada e na 
saída
Este sistema de vácuo com resistência química tem um amplo campo de aplicações como evacuação, 
evaporação e extração de gases e vapores em laboratórios químicos, biológicos e farmacêuticos onde não 
há nenhuma exigência da condensação de vapores na saída. As aplicações típicas são concentradores de 
vácuo, secadores de gel e filtração. O separador na entrada (AK), feito do vidro com o revestimento pro-
tetor, retém partículas e vapores. O separador reúne o condensado, evita que o condensado retornar em 
direção à bomba e reforça a operação silenciosa da bomba.

DADOS TÉCNiCOS como MZ 2C NT, exceto

Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

  319 x 243 x 309 mm 
13.6 kg

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 7 mbar   -   2.0 m³/h

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 732500

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 732501

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 732502

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  732503

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MZ 2C NT +2AK 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
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+ excelente resistência química e tolerância superior a 
vapores

+ alto desempenho, mesmo a baixos níveis de vácuo

+ vácuo final otimizado mesmo com gas ballast aberto

+ completamente silenciosa e com baixa vibração

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração eficiente de solventes

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001) 
Upgrade kit com válvula (699906)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com manual.

MZ 2C NT +AK+EK

7 mbar   -   2.0 m³/h BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

DADOS TÉCNiCOS como MZ 2C NT, exceto

Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm

2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
  326 x 243 x 402 mm 

14.2 kg

230 V ~ 50-60 Hz    Ex* **2613944

INFORMAçõES PARA PEDIDOS

 ***MZ 2C NT +AK+EK PELTRONIC

230 V ~ 50-60 Hz CH  Ex* 732601

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 732602

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 732600

230 V ~ 50-60 Hz CN  Ex* 732607

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  732603

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MZ 2C NT +AK+EK 

Bomba de diafragma MZ 2C NT versão química com separador na entrada e condensador com refri-
gerante na saída
Este sistema de vácuo com resistência química tem um amplo campo de aplicações como evacuação, eva-
poração e extração de gases e vapores em laboratórios químicos, biológicos e farmacêuticos. As aplicações 
típicas são evaporadores rotativos, concentradores de vácuo e estufas de secagem a vácuo. O separador 
na entrada (AK), feito em  vidro com revestimento protetor, retém partículas e vapores. O condensador de 
vapor (EK) é altamente eficiente e compacto. O condensador permite a recuperação de praticamente 100% 
de solvente, reciclando de forma efetiva e protegendo o meio ambiente.

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos (: 2613944) 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente
***Outras informações Peltronic® pág. 92
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+ excelente resistência química e tolerância superior a 
vapores

+ alto desempenho, mesmo a baixos níveis de vácuo

+ vácuo final otimizado mesmo com gas ballast aberto

+ operação simultânea de duas aplicações de vácuo inde-
pendentes, com válvulas de retenção de confiança para 
evitar interferências entre as aplicações

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração eficiente de solventes

ACESSóRIOS

Kit manômetro analógico para NT SYNCHRO (699907) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com manual.

MZ 2C NT +AK SYNCHRO+EK

Bomba MZ 2C NT versão química com captura de vapor completo e conexões para operar em duas 
aplicações
Este sistema de vácuo com resistência química possibilita a operação simultânea de dois processos com 
uma só  bomba. As aplicações típicas são evaporadores rotativos, concentradores de vácuo e estufas de 
secagem à vácuo. Cada conexão de vácuo possibilita uma válvula de controle de fluxo manual para regular 
eficazmente a velocidade da bomba. O separador na entrada (AK), feito de vidro com um revestimento 
protetor, conserva partículas e vapores. O condensador de vapor (EK) é altamente eficiente e compacto. O 
condensador permite a recuperação de quase 100% de solvente, reciclando de forma efetiva protegendo o 
meio ambiente.

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 7 mbar   -   2.0 m³/h

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 732802

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 732800

230 V ~ 50-60 Hz CH  Ex* 732801

230 V ~ 50-60 Hz CN  Ex* 732807

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  732803

INFORMAçõES PARA PEDIDOS

 MZ 2C NT +AK SYNCHRO+EK 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

DADOS TÉCNiCOS como MZ 2C NT, exceto

Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

2 x Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm

2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
  326 x 248 x 402 mm 

14.5 kg
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+ excelente resistência química e tolerância superior a 
vapores

+ alto desempenho, mesmo a baixos níveis de vácuo

+ vácuo final otimizado mesmo com gas ballast aberto

+ completamente silenciosa e com baixa vibração

+ controle de vácuo manual, visor de vácuo analógico

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com manual.

MZ 2C NT +AK+M+D

MZ 2C NT bomba de diafragma com resistência química, com proteção e controle manual
Este sistema de vácuo com resistência química tem um amplo campo de aplicações como evacuação, 
evaporação e extração de gases e vapores em laboratórios químicos, biológicos e farmacêuticos onde não 
há nenhuma exigência da condensação de vapores na saída. A válvula de controle de fluxo manual regula a 
velocidade da bomba na conexão de vácuo, o manômetro permite a visualização de vácuo analogicamente. 
Este sistema funciona muito bem para a filtração. O separador na entrada (AK), feito de vidro com um 
revestimento protetor, retém partículas e vapores.

DADOS TÉCNiCOS como MZ 2C NT, exceto

Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

  310 x 243 x 313 mm 
13.4 kg

7 mbar   -   2.0 m³/h BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MZ 2C NT +AK+M+D 

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 732700

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  732703

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
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+ excelente resistência química e tolerância superior a 
vapores

+ alto desempenho, mesmo a baixos níveis de vácuo

+ vácuo final otimizado mesmo com gas ballast aberto

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração eficiente de solventes

+ controle de vácuo manual, visor de vácuo analógico

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com manual.

PC 101 NT

Unidade de bomba com resistência química e manômetro, controle de fluxo manual e captura de 
vapor
Este sistema de vácuo com resistência química possibilita a operação simultânea de dois processos com 
só uma bomba. As aplicações típicas são evaporadores rotativos, concentradores de vácuo e estufas de 
secagem à vácuo. Cada conexão de vácuo possibilita uma válvula de controle de fluxo manual para regular 
eficazmente a velocidade da bomba. O separador na entrada (AK), feito de vidro com um revestimento 
protetor, conserva partículas e vapores. O condensador de vapor (EK) é altamente eficiente e compacto. O 
condensador permite a recuperação de quase 100% de solvente, reciclando de forma efetiva protegendo o 
meio ambiente.

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 7 mbar   -   2.0 m³/h

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 733002

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  733003

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 733000

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 101 NT 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

DADOS TÉCNiCOS como MZ 2C NT, exceto

Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm

2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
  326 x 243 x 402 mm 

14.5 kg
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+ controlador de vácuo CVC 3000 facilmente operado 
com menu claro, com válvula de ventilação integrada

+ válvula solenóide com resistência química com grande 
seção transversal para o fluxo de alto desempenho

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração de solventes eficiente

+ completamente silenciosa e com baixa vibração

+ excelente vácuo final, mesmo com gás ballast aberto

ACESSóRIOS

Válvula de água de refrigeração VKW-B (674220) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217) 
Sensor de nível de líquido (699908) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com manual.

PC 510 NT

Estações de vácuo com resistência química com controle eletrônico de vácuo
Estações de vácuo com resistência química dessas séries são excelentes para a geração de vácuo e controle 
de muitos processos de evaporação. A popular bomba de diafragma com resistência química MZ 2C NT de 
dois estágios é o coração dessas estações de vácuo, frequentemente utilizados para aplicações de vácuo de 
médio porte que envolvem solventes "comuns". As estações de vácuo estão equipadas com um controlador 
de vácuo CVC 3000 e com uma válvula de solenóide para o controle eletrônico de vácuo. O condensador 
de vapor de escape é excepcionalmente eficiente e compacto. Ele fornece a recuperação de quase 100% de 
solventes, para reciclagem econômica e proteção ambiental.

7 mbar   -   2.0 m³/h BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 733100

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 733101

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 733102

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  733103

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 510 NT 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

DADOS TÉCNiCOS como MZ 2C NT, exceto

Controlador de vácuo 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

CVC 3000
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm

2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
  419 x 243 x 444 mm 

16.7 kg
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+ controlador vácuo CVC 3000  facilmente operado com 
menus claros, com válvula de ventilação integrada

+ válvula solenóide com resistência química com grande 
seção transversal para o fluxo de alto desempenho

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração eficiente de solventes

+ A PC 511 NT permite a operação simultânea de duas 
aplicações de vácuo independentes, com válvulas de 
retenção de confiança para evitar interferências entre 
sistemas

+ excelente vácuo final, mesmo com gás ballast aberto

ACESSóRIOS

Válvula de água de refrigeração VKW-B (674220) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217) 
Sensor de nível de líquido (699908) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com manual.

PC 511 NT

Estações de vácuo com dois orifícios de entrada de controle de vácuo
Estações de vácuo com resistência química dessas séries são excelentes para a geração de vácuo e controle 
de muitos processos de evaporação. A popular bomba de diafragma de dois estágios com resistência quí-
mica MZ 2C NT é o coração dessas estações de vácuo, frequentemente utilizadas para aplicações de vácuo 
de médio porte que envolvem solventes "comuns". As estações de vácuo estão equipadas com um contro-
lador de  vácuo CVC 3000 e uma válvula solenóide para o controle eletrônico de vácuo. O condensador de 
vapor de escape é excepcionalmente eficiente e compacto. Ele fornece a recuperação de quase 100% de 
solventes, para reciclagem econômica e proteção ambiental. A PC 511 NT está equipada também com uma 
porta de vácuo controlada manualmente. As válvulas ajudam a proteger contra a contaminação cruzada e 
interferência, permitindo a operação simultânea de duas aplicações de vácuo com uma bomba.

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 7 mbar   -   2.0 m³/h

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 733200

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 733201

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 733202

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  733203

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 511 NT 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

DADOS TÉCNiCOS como MZ 2C NT, exceto

Controlador de vácuo 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

CVC 3000
2 x Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm
2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 

  435 x 243 x 444 mm 
16.9 kg
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+ dois controladores de vácuo CVC 3000 com menu intui-
tivo e texto claro, com válvula de ventilação integrada

+ duas válvulas solenóides com resistência química com 
grande seção transversal para o fluxo de alto desem-
penho

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração eficiente de solventes

+ operação simultânea de duas aplicações de vácuo inde-
pendentes

+ excelente vácuo final, mesmo com gás ballast aberto

ACESSóRIOS

Válvula de água de refrigeração VKW-B (674220) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217) 
Sensor de nível de líquido (699908) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Estação de vácuo completa, pronta para uso, com 
manual.

PC 520 NT

Estação de vácuo com resistência química com dois controladores de vácuo eletronicos
Esta estação de vácuo com resistência química é uma solução de economia de espaço para a operação 
simultânea de duas aplicações de vácuo independentes com uma única bomba. Cada orifício de aspiração 
está equipado com um controlador de vácuo CVC 3000 com válvula de solenóide para o controle electrônico 
de vácuo. Ambas as portas de vácuo integram válvulas contra a contaminação cruzada e interferência. A 
popular bomba de diafragma com resistência química de dois estágios MZ 2C NT é o coração da estação 
de vácuo. Ela é freqüentemente usada para aplicações de vácuo médios envolvendo solventes "comuns". 
A exaustão de resíduos do condensador de vapor é excepcionalmente eficiente e compacta. Ele fornece a 
recuperação de quase 100% de solventes, para reciclagem econômica e proteção ambiental.

7 mbar   -   2.0 m³/h BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 733300

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 733301

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 733302

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  733303

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 520 NT 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

DADOS TÉCNiCOS como MZ 2C NT, exceto

Controlador de vácuo 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

2 x CVC 3000
2 x Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm
2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 

  435 x 361 x 444 mm 
17.7 kg
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Outras informações em www.vacuubrand.com 
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 7 mbar   -   2.8 m³/h

As bombas e unidades de bomba VARIO® fornecem o controle de vácuo exato da adaptação da velocidade 
do motor e da bomba de diafragma. Sua característica é uma evaporação totalmente automática apenas 
apertando um botão. A bomba básica é a bomba de diafragma com resistência química de duas etapas MZ 
2C NT VARIO, que proporciona um vácuo médio necessário para a maior parte de solventes. A unidade PC 
3002 VARIO é uma excelente escolha para evaporação de grandes quantidades de solventes. Com separa-
dor na entrada para coleta de partículas e vapores. No momento da saída, o condensador de vapor permite 
a recuperação de quase 100% do solvente, resultando uma reciclagem eficiente e a proteção do meio 
ambiente. O controle de velocidade do motor alarga notavelmente a vida útil das membranas, reduzindo a 
manutenção.

MZ 2C NT VARIO    -    PC 3002 VARIO

+ VARIO®: adaptação automática do nível de vácuo de alta 
confiabilidade durante o processo, sem ter que supervisio-
nar o funcionamento

+ VARIO®: tempos de processamento curtos devido a flutua-
ção zero (histerese-livre) de controle de vácuo

+ VARIO®: controlador de vácuo CVC 3000  operado facilmente 
com menus de texto claros e válvula de ventilação integrada

+ vida dos diafragmas mais extensa e menos custos devido à 
redução do trabalho

+ PC 3002 VARIO: excelente compatibilidade ambiental, 
devido à recuperação eficiente de solventes

Curva de velocidade de bombeamento 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba  
com/sem lastro de gás 
(10 l de volume)
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Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
** Outras informações Peltronic® pág. 92

ACESSóRIOS

Válvula de água de refrigeração VKW-B (674220) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217) 
Sensor de nível de líquido (699908) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

iTENS FORNECiDOS MZ 2C NT VARiO, PC 3002 VARiO

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com o manual.

iTENS FORNECiDOS PC 3002 VARiO EK PElTRONiC

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com o manual.

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de vácuo 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Conexão de vácuo 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

PC 3002 VARIO

 CVC 3000
2.8 m³/h 

7 mbar 
12 mbar

1.1 bar 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
Internamente conectada

0.53 kW 
IP 40 

419 x 243 x 444 mm 
17.4 kg

MZ 2C NT VARIO

 CVC 3000
2.8 m³/h 

7 mbar 
12 mbar

1.1 bar 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

Tubo de conexão 10/8 mm PTFE com bocal de mangueira DN 6/10 mm
0.53 kW 

IP 20 
243 x 243 x 245 mm 

13.8 kg

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 733500

100-120 V ~ 50-60 Hz US 733503

200-230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 733502

200-230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 733501

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3002 VARIO 

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 732400

100-120 V ~ 50-60 Hz US 732403

200-230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 732401

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MZ 2C NT VARIO 

sob pedido 

**PC 3002 VARIO EK PELTRONIC 
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com 
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 2 mbar   -   1.3 m³/h

As bombas de diafragma com resistência química de três etapas são uma solução excelente para fazer 
vácuo em gases corrosivos e vapores alcançando alto rendimento no vácuo final. A construção de três 
etapas fornece a combinação vantajosa de alta velocidade de aspiração e um alto vácuo final, em uma 
bomba relativamente pequena. Todas as partes principais que entram em contato com o meio são feitas de 
fluoroplasticos quimicamente resistentes. Diafragmas compactados em PTFE aumentam a vida operacional. 
A MD 1C com a válvula de gás ballast está preparada para vapores facilmente condensáveis (solventes de 
alto ponto de ebulição).

MD 1C

+ excelente vácuo final, mesmo com gás ballast aberto

+ alto desempenho, mesmo em baixo vácuo

+ excelente resistência química e superior tolerância a 
vapores

+ completamente silenciosa e com baixa vibração

+ vida longa do diafragma, sistema de movimentação 
livre de manutenção

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba em 50 Hz 
com/sem lastro de gás 
(10 l de volume)
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DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
** Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

MD 1C 

4 / 3 
1.3 / 1.5 m³/h 

2 mbar 
4 mbar 
1.1 bar 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal de mangueira DN 8 mm 

0.08 kW 
IP 42 

316 x 143 x 175 mm 
6.9 kg

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

200-230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 696602

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 696600

200-230 V ~ 50-60 Hz CH  Ex* 696601

200-230 V ~ 50-60 Hz CN  Ex* 696606

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 1C 

100-120 V ~ 50-60 Hz US 696603

120 V ~ 60 Hz US **696613
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+ excelente resistência química e superior tolerância a 
vapores

+ alto desempenho, mesmo em baixo vácuo

+ excelente vácuo final, mesmo com gás ballast aberto

+ completamente silenciosa e com baixa vibração

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração eficiente de solventes

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001) 
Válvula de controle de fluxo (677137)

ITENS FORNECIDOS

Estação de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com o manual.

MD 1C +AK+EK

MD 1C bomba de diafragma com resistência química com separador na entrada e condensador de 
vapor na saída
Este sistema de vácuo com resistência química tem uma ampla variação de aplicações como evacuação, 
evaporação e extração por meio de bomba de gases e vapores. Este sistema é indicado para solventes com 
alto ponto de ebulição e, muitas vezes, substitui bombas rotativas de palhetas. As aplicações típicas são 
evaporadores rotativos e estufas de secagem à vácuo. O separador na entrada (AK), feito de vidro com um 
revestimento protetor, conserva partículas e vapores. O condensador de vapor (EK) é altamente eficiente e 
compacto. O condensador permite a recuperação de quase 100% de solvente, reciclando de forma efetiva 
protegendo o meio ambiente.

DADOS TÉCNiCOS como MD 1C, exceto

Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
  316 x 239 x 405 mm 

10.2 kg

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 2 mbar   -   1.3 m³/h

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 696620

200-230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 696621

120 V ~ 60 Hz US **696633

100-120 V ~ 50-60 Hz US 696623

200-230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 696622

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 1C +AK+EK 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
**Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos
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+ excelente resistência química e tolerância a vapores 
superior

+ bombeamento de alta velocidade, mesmo em baixo 
vácuo

+ vácuo final excelente, mesmo com gás ballast aberto

+ adaptação manual de ajuste contínuo de velocidade de 
bombeamento, através de movimento direcional

+ expansível (acessórios) para PC 3001 VARIOpro com o CVC 
3000 e recuperação de solventes eficiente

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 6 mm (686000) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001) 
Upgrade kit CVC 3000 com separador de entrada (699921) 
Upgrade kit condensador de emissões (699922)

ITENS FORNECIDOS

Estação de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com o manual.

PC 3001 BASIC

Estação de vácuo com resistência química e controle de velocidade manual
Esta estação de vácuo, quimicamente resistente e muito compacta, é uma excelente solução quando se 
trabalha com solventes de ponto de ebulição elevados. As aplicações típicas são a geração de vácuo para 
evaporadores rotativos a vácuo, concentradores e filtrações. Através de um botão giratório, a velocidade 
de bombeamento é ajustada manualmente conforme exigências do processo. Há dois kits opcionais dis-
poníveis para atualizar facilmente o PC 3001 basic para o PC 3001 VARIOpro completa, com o controlador de 
vácuo CVC 3000, o separador de entrada e o condensador de vapor na saída.

DADOS TÉCNICOS como PC 3001 VARIOpro sem CVC 3000, EK, AK

Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

Bocal da mangueira DN 6-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm / silenciador 

  251 x 256 x 400 mm 
6.4 kg

2 mbar   -   2.0 m³/h Bombas de diafragma com resistência química

100-120 V / 
200-230 V ~ 50-60 Hz US Ex* 696723

100-120 V / 
200-230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 696722

100-120 V / 
200-230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 696720

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3001 BASIC 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
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Outras informações em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 2 mbar   -   2.0 m³/h

Esta estação de bomba com resistência química PC 3001 VARIOpro otimiza condições de vácuo automatica-
mente pelo preciso e contínuo ajuste da velocidade do motor da bomba de diafragma. Devido ao controle 
de velocidade do motor, a bomba só funciona quando o vácuo é necessário, economizando energia e 
reduzindo a manutenção. O controlador de vácuo integrado permite a evaporação totalmente automá-
tica ao apertar um botão. As exigências de pequenos espaços, o peso leve e o barulho operacional baixo 
contribuem com a relação de flexibilidade desta estação para uso no laboratório. O PC 3001 VARIOpro é ideal 
para aplicações de vácuo com solventes de altos ponto de ebulição. O separador de entrada, feito de vidro 
com um revestimento protetor, impede de entrar na bomba vapores e partículas. O condensador de vapor 
de saída, altamente eficiente, tem um desenho muito compacto e fornece a recuperação de quase 100% de 
solventes. Nos laboratórios onde há conexão de água de refrigeração instalados ou para economizar água, 
existe também a versão disponível "TE" PC 3001 VARIOpro com condensador de gelo seco ou PC 3001 VARIO-
pro equipado com um condensador de emissão sem refrigerante Peltronic®. Em casos de grandes quanti-
dades de vapor sugerimos a PC 3001 VARIOpro +IK com o condensador ao lado do vácuo.

PC 3001 VARIOPRO

+ VARIO®: controlador de vácuo CVC 3000 operado facil-
mente com menus em texto claro e válvula de ventilação 
integrada

+ VARIO®: adaptação automático do nível de vácuo do pro-
cesso para alta reprodutibilidade sem ter de supervisio-
nar, curtos tempos de processamento devido à nenhuma 
flutuação (sem histerese) do controle de vácuo

+ compacta e poderosa, excelente vácuo final, mesmo com 
gás ballast aberto

+ completamente silenciosa e com baixa vibração

+ excelente conformidade com o meio ambiente por seu 
baixo consumo de energia e recuperação eficiente de 
solventes

Curva de velocidade de bombeamento 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba  
com/sem lastro de gás 
(10 l de volume)
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DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade máxima de potência 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos (: 696735)
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
** Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente

ACESSóRIOS 

Tubo de vácuo de borracha DN 6 mm (686000) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001) 
Válvula de água de refrigeração VKW-B (674220) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217) 
Sensor de nível de líquido (699908)

ITENS FORNECIDOS

Estação de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com o manual.

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

PC 3001 VARIOPRO TE

 CVC 3000
4 / 3 

2.0 m³/h 
2 mbar 
4 mbar 
1.1 bar 

Bocal da mangueira DN 6-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.16 kW 
IP 20 

300 x 341 x 493 mm 
8.2 kg

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Capacidade máxima de potência 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

PC 3001 VARIOPRO

 CVC 3000
4 / 3 

2.0 m³/h 
2 mbar 
4 mbar 
1.1 bar 

Bocal da mangueira DN 6-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
0.16 kW 

IP 20 
300 x 306 x 400 mm 

7.7 kg

100-120 V / 200-230 V ~ 50-60 Hz Ex* **696715

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3001 VARIOPRO TE 

100-120 V / 
200-230 V ~ 50-60 Hz CN Ex* 696706

100-120 V / 
200-230 V ~ 50-60 Hz US Ex* 696703

100-120 V / 
200-230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 696702

100-120 V / 
200-230 V ~ 50-60 Hz CH Ex* 696701

100-120 V / 
200-230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 696700

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3001 VARIOPRO 

100-120 V / 200-230 V ~ 50-60 Hz Ex* **696735

 PC 3001 VARIOPRO EK PElTRONiC 

100-120 V / 200-230 V ~ 50-60 Hz Ex* **696745

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3001 VARIOPRO +iK 
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 1.5 mbar   -   3.4 m³/h

Bombas de diafragma versão química de três estágios, livres de óleo, são uma excelente solução para 
vapores corrosivos e gases, atendendo as mais altas exigências. A construção de três estágios oferece a 
combinação vantajosa de alta velocidade de bombeamento e de baixo vácuo final. Todas as partes em 
contato com o meio são feitos de fluoroplásticos quimicamente resistentes. Diafragmas em PTFE para 
aumentar a vida útil da bomba. A bomba MD 4C NT, com gás ballast aberto, está preparada para bombear 
vapores condensáveis, devido ao excelente vácuo final, mesmo com solventes de alto ponto de ebulição. A 
nova série NT apresenta técnicas melhoradas e maior tolerância ao vapor de água.
 

MD 4C NT

+ excelente resistência química e tolerância superior a 
vapores

+ excepcionalmente alto desempenho mesmo em baixo 
vácuo

+ excelente vácuo final, mesmo com gás ballast aberto

+ completamente silenciosa e com baixa vibração

+ vida longa do diafragma, praticamente livre de manu-
tenção

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba em 50 Hz 
com/sem lastro de gás 
(10 l de volume)
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Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
manual.

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Nível integral de fugas 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MD 4C NT 

4 / 3 
3.4 / 3.8 m³/h 

1.5 mbar 
3 mbar 

 typ. 0.02 mbar l/s 
1.1 bar 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.25 kW 
IP 40 

325 x 243 x 198 mm 
14.3 kg

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 736400

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US 736403

230 V ~ 50-60 Hz CN Ex* 736406

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 736402

230 V ~ 50-60 Hz CH Ex* 736401

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 4C NT 

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA
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DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Nível integral de fugas 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

+ excelente resistência química

+ alta velocidade de bombeamento, mesmo em baixo 
vácuo

+ uma taxa de fugas integrado 0001 mbar l/s é testada 
em cada uma das bombas

+ completamente silenciosa e com baixa vibração

+ vida longa do diafragma, praticamente livre de manu-
tenção

ACESSóRIOS

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 686031) 
Tubo de aço inoxidável KF DN 16 (1000 mm: 673336)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
manual.

MD 4CRL NT

Para aplicações que requerem uma alta estanqueidade da bomba, recomendamos a MD 4CRL NT. A 
construção de três estágios oferece a combinação vantajosa de alta velocidade de bombeamento e vácuo 
final muito baixo. Todos os componentes principais do MD 4CRL NT em contato com o meio bombeado 
são feitas de fluoroplásticos quimicamente resistentes ou, de aço inoxidável especial altamente resistente à 
corrosão. Diafragmas em PTFE proporcionam maior confiabilidade e vida útil prolongada. Cada bomba foi 
testada para uma taxa de fuga integrante 0,001 mbar l/s.

MD 4CRL NT

4 / 3 
3.4 / 3.8 m³/h 

1.5 mbar 
0.001 mbar l/s

1.1 bar 
Flange pequeno KF DN 16 
Flange pequeno KF DN 16 

0.25 kW 
IP 40 

325 x 243 x 198 mm 
19.8 kg

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 1.5 mbar   -   3.4 m³/h

100-115 V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 50-60 Hz / 
200-230 V ~ 50-60 Hz  Ex* **736445

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 4CRL NT 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
** Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente
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DADOS TÉCNiCOS como MD 4C NT, exceto 

Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

+ excelente resistência química e tolerância superior a 
vapores

+ excepcionalmente alto desempenho mesmo em baixo 
vácuo

+ excelente vácuo final, mesmo com gás ballast aberto

+ completamente silenciosa e com baixa vibração

+ separadores de entrada e saída para coletar condensa-
dos

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001) 
Upgrade kit com válvula (699906)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com o manual

MD 4C NT +2AK

MD 4C NT bomba de diafragma com resistência química com separador de entrada e saída
Este sistema de vácuo com resistência química tem uma ampla variedade de aplicações como evacuação, 
evaporação e extração de gases e vapores em laboratórios químicos, biológicos e farmacêuticos que não 
necessitam da condensação de vapores solventes na saída. Este sistema é indicado para solventes com alto 
ponto de ebulição. As aplicações típicas são concentradores de vácuo, evaporadores rotativos e estufas de 
secagem. O separador na entrada (AK), feito de vidro com um revestimento protetor, impede de entrar na 
bomba vapores e partículas. O recipiente reúne o condensado, evita que o condensado retorne em direção 
à bomba e reforça a operação silenciosa da bomba.

 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

319 x 243 x 374 mm 
16.7 kg

1.5 mbar   -   3.4 m³/h BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 736600

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  736603

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 4C NT +2AK 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
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+ excelente resistência química e tolerância superior a 
vapores

+ excepcionalmente alto desempenho mesmo em baixo 
vácuo

+ excelente vácuo final, mesmo com gás ballast aberto

+ completamente silenciosa e com baixa vibração

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração eficiente de solventes.

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001) 
Upgrade kit com válvula (699906)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com o manual

MD 4C NT +AK+EK

Bomba MD 4C NT com separador na entrada e no condensador na saída
Este sistema de vácuo com resistência química tem uma ampla variedade de aplicações como evacuação, 
evaporação e extração de gases e vapores em laboratórios químicos, biológicos e farmacêuticos. Este sis-
tema é ideal para altas exigências de vácuo com altos solventes de fervura. Este sistema é indicado para sol-
ventes com alto ponto de ebulição. As aplicações típicas são evaporadores rotativos e estufas de secagem. 
O separador na entrada (AK), feito de vidro com um revestimento protetor, conserva partículas e vapores. 
O condensador de vapor (EK) é altamente eficiente e compacto. O condensador permite a recuperação de 
quase 100% de solvente, reciclando de forma efetiva protegendo o meio ambiente.

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 1.5 mbar   -   3.4 m³/h

230 V ~ 50-60 Hz  Ex* **2613972

 ***MD 4C NT +AK+EK PELTRONIC 

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 736700

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 732501

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 736702

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  736703

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 4C NT +AK+EK 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos (: 2613972) 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente
***Outras informações Peltronic® pág. 92

DADOS TÉCNiCOS como MD 4C NT, exceto

Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm

2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
  326 x 243 x 402 mm 

17.3 kg
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+ excelente resistência química e tolerância superior a 
vapores

+ excepcionalmente alto desempenho mesmo em baixo 
vácuo

+ excelente vácuo final, mesmo com gás ballast aberto

+ operação simultânea de duas aplicações de vácuo inde-
pendentes, com válvulas de retenção de confiança para 
evitar interferências entre sistemas

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração eficiente de solventes

ACESSóRIOS

Kit manômetro analógico para NT SYNCHRO (699907) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com o manual

MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK

Bomba MD 4C NT com captura de vapor completo e conexões para operar duas aplicações ao mesmo 
tempo
Este sistema de vácuo versão química proporciona a utilização simultânea de dois processos, com uma 
única bomba. As aplicações típicas são evaporadores rotativos, concentradores de vácuo e estufas de 
secagem. Cada entrada de vácuo é fornecida com uma válvula manual para regular o fluxo de cada ponto. 
A bomba MD 4C NT oferece mais do que a uma velocidade de aspiração suficiente, também pode funcionar 
em paralelo com duas aplicações desafiadoras ao mesmo tempo. O separador na entrada (AK), feito de 
vidro com um revestimento protetor, conserva partículas e vapores. O condensador de vapor (EK) é alta-
mente eficiente e compacto. O condensador permite a recuperação de quase 100% de solventes, reciclando 
de forma efetiva protegendo o meio ambiente.

1.5 mbar   -   3.4 m³/h BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 736800

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 736801

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 736802

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  736803

INFORMAçõES PARA PEDIDOS 
 MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

DADOS TÉCNiCOS como MD 4C NT, exceto

Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

2 x Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm

2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
  326 x 248 x 402 mm 

17.6 kg
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+ excelente resistência química e tolerância superior a 
vapores

+ excepcionalmente alto desempenho mesmo em baixo 
vácuo

+ excelente vácuo final, mesmo com gás ballast aberto

+ controle de vácuo manual, exibição de vácuo analógica

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração eficiente de solventes

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com o manual

PC 201 NT

Estação de vácuo com resistência química com manômetro, controle de fluxo manual e condensador
Este sistema de vácuo com resistência química tem uma ampla variedade de aplicações como evacuação, 
evaporação e extração de gases e vapores em laboratórios químicos, biológicos e farmacêuticos. As apli-
cações típicas são evaporadores rotativos, concentradores de vácuo e estufas de secagem, para solventes 
de alto ponto de ebulição. A válvula manual de controle de fluxo regula a velocidade de bombeamento na 
conexão de vácuo, o manômetro permite visualizar o vácuo de forma analógica. O separador na entrada 
(AK), feito de vidro com um revestimento protetor, conserva partículas e vapores. O condensador permite a 
recuperação de quase 100% de solventes, reciclando de forma efetiva protegendo o meio ambiente.

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 1.5 mbar   -   3.4 m³/h

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  737003

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 737000

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 201 NT 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

DADOS TÉCNiCOS como MD 4C NT, exceto

Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm
Bocal da mangueira DN 8-10 mm

2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
  326 x 243 x 402 mm 

17.5 kg
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+ controlador de vácuo CVC 3000 com menus de texto 
claros, com válvula de ventilação integrada

+ excepcionalmente alto desempenho mesmo em baixo 
vácuo

+ excelente vácuo final, mesmo com gás ballast aberto

+ válvula de controle de fluxo com resistência química 
com seção transversal para o desempenho irrestrito

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração eficiente de solventes

ACESSóRIOS

Válvula de água de refrigeração VKW-B (674220) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217) 
Sensor de nível de líquido (699908) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com o manual

PC 610 NT

Estação de vácuo com resistência química e controle eletrônico de vácuo
Estações de vácuo com resistência química da série do PC 600 são excelentes para geração e controle 
de vácuo em processos de evaporação. A base é a bomba de diafragma MD 4C NT de três estágios com 
resistência química, que satisfaz as exigências de vácuo elevado para a maioria dos solventes de ponto de 
ebulição elevado. As aplicações típicas são evaporadores rotativos e estufas de secagem a vácuo. A estação 
de vácuo é equipada com um controlador de vácuo CVC 3000, com válvula solenóide para controle de vácuo 
eletrônico. O condensador de saída é excepcionalmente eficiente e compacto. Ele fornece a recuperação de 
quase 100% do solvente, para reciclagem econômica e proteção ambiental.

1.5 mbar   -   3.4 m³/h BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 737100

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 737101

230 V ~ 50-60 Hz UK  Ex* 737102

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  737103

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 610 NT 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

DADOS TÉCNiCOS como MD 4C NT, exceto

Controlador de vácuo 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

CVC 3000
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm

2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
  419 x 243 x 444 mm 

19.9 kg



74

ACESSóRIOS

Válvula de água de refrigeração VKW-B (674220) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217) 
Sensor de nível de líquido (699908) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com o manual

PC 611 NT

Estação de vácuo com resistência química com duas portas - uma eletrônica e uma manual - para 
solventes com ponto de ebulição elevado
Estações de vácuo com resistência química dessas séries são excelentes para a geração de vácuo e controle 
de muitos processos de evaporação. Esta unidade de bombeamento torna possível operar simulta-
neamente dois sistemas de vácuo, com apenas uma bomba. A bomba básica é a bomba de diafragma 
química de três estágios MD 4C NT que atende aos requisitos de alto vácuo para solventes de ebulição mais 
elevados. Esta bomba oferece velocidade de bombeamento suficiente e um funcionamento em paralelo de 
duas aplicações desafiadoras. A estação de vácuo está equipada com um controlador de vácuo CVC 3000 
com válvula solenóide para o controle electrônico de vácuo. Na segunda conexão de vácuo, uma válvula de 
controle de fluxo manual permite regular a velocidade eficaz de bombeamento. Ambas as portas de vácuo 
integram válvulas de retenção para proteção contra contaminação cruzada.

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 1.5 mbar   -   3.4 m³/h

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 737200

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 737201

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 737202

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  737203

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 611 NT 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

+ excelente resistência química e tolerância a vapores 
superiores

+ excepcionalmente alto desempenho mesmo em baixo 
vácuo

+ excelente vácuo final, mesmo com gás ballast aberto

+ bombeamento de alta velocidade para a operação 
simultânea irrestrita de duas aplicações de vácuo inde-
pendentes, válvulas de retenção contra a contaminação 
cruzada

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração eficiente de solventes

DADOS TÉCNiCOS como MD 4C NT, exceto

Controlador de vácuo 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

CVC 3000
2 x Bocal da mangueira DN 8-10 mm

Bocal da mangueira DN 8-10 mm
2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 

  435 x 243 x 444 mm 
20.1 kg
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+ controlador de vácuo CVC 3000 operado facilmente 
com menus claros e válvula de ventilação integrada

+ excepcionalmente alto desempenho mesmo em baixo 
vácuo

+ excelente vácuo final, mesmo com gás ballast aberto

+ bombeamento de alta velocidade para a operação 
simultânea irrestrita de duas aplicações de vácuo inde-
pendentes, válvulas de retenção contra a contaminação 
cruzada

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração eficiente de solventes

ACESSóRIOS

Válvula de água de refrigeração VKW-B (674220) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217) 
Sensor de nível de líquido (699908) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Estação de vácuo completa, pronta para uso, com 
manual.

PC 620 NT

Unidade de bomba com resistência química com duas portas de entrada controladas eletronica-
mente para uso com solventes de ponto de ebulição elevado
A estação de vácuo com resistência química é uma solução de economia de espaço para a operação simul-
tânea de duas aplicações de vácuo independentes, com uma única bomba. Cada orifício de aspiração está 
equipada com um controlador de vácuo CVC 3000 com uma válvula solenóide para o controle electrônico 
de vácuo. A bomba básica é de diafragma com resistência química de três estágios MD 4C NT que atende 
aos requisitos de alto vácuo para solventes de ebulição mais elevados. Esta bomba oferece mais do que 
uma adequada velocidade de bombeamento, também permite o funcionamento em paralelo de duas apli-
cações. Ambas as portas de vácuo possuem válvulas que evitam a contaminação cruzada e interferência. O 
condensador de vapor de escape é excepcionalmente eficiente e compacto. Ele fornece a recuperação de 
quase 100% de solventes, para reciclagem econômica e proteção ambiental.

1.5 mbar   -   3.4 m³/h BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 737300

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 737301

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 737302

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  737303

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 620 NT 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

DADOS TÉCNiCOS como MD 4C NT, exceto

Controlador de vácuo 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 

2 x CVC 3000
2 x Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 

  435 x 361 x 444 mm 
20.9 kg
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Outras informações em www.vacuubrand.com 
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

As bombas e estações de bomba VARIO® proporcionam o controle de vácuo preciso pela adaptação da 
velocidade do motor da bomba de diafragma. Fornecem o controle da evaporação totalmente automático 
ao apertar  um botão. A bomba básica é a bomba de diafragma química de três etapas  MD 4C NT VARIO, 
ideal para aplicações com solventes de alto ponto de ebulição. A PC 3004 VARIO possibilita a evaporação de 
grandes quantidades de solventes. O separador de entrada, feito de vidro com um revestimento protetor, 
impede de entrar na bomba vapores e partículas. O condensador de vapor de saída, altamente eficiente, 
tem um desenho muito compacto e fornece a recuperação de quase 100% de solventes. O controle de velo-
cidade do motor aumenta a vida útil das peças e diafragmas.  

MD 4C NT VARIO - PC 3004 VARIO

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 1.5 mbar   -   4.6 m³/h

+ VARIO®: adaptação automática do nível de vácuo do 
processo, sem ter que supervisionar a operação

+ VARIO®: Tempo de processo curto graças a sua elevada 
capacidade de aspiração e um controle de vácuo sem 
histerese

+ VARIO®: operado facilmente pelo controlador de vácuo 
CVC 3000, com válvula de ventilação integrada

+ vida longa do diafragma, portanto, custos mínimos de 
operação e manutenção

+ PC 3004 VARIO: excelente compatibilidade ambiental, 
devido à recuperação eficiente de solventes

Curva de velocidade de bombeamento 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba  
com/sem lastro de gás 
(10 l de volume)
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Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente 
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente
 

ACESSóRIOS

Válvula de água de refrigeração VKW-B (674220) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217) 
Sensor de nível de líquido (699908) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com o manual

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 736500

200-230 V ~ 50-60 Hz CH Ex* 736501

200-230 V ~ 50-60 Hz CN Ex* 736506

100-120 V ~ 50-60 Hz   US 736503

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 4C NT VARIO 

200-230 V ~ 50-60 Hz Ex* **2614327

 PC 3004 VARIO EK PELTRONIC 

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 737500

200-230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 737502

200-230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 737501

100-120 V ~ 50-60 Hz US 737503

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3004 VARIO 

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Conexão de vácuo 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

PC 3004 VARiO 

CVC 3000
4 / 3 

4.6 m³/h 
1.5 mbar

3 mbar 
1.1 bar 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm

 2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm
Internamente conectada

0.53 kW 
IP 40 

  419 x 243 x 444 mm 
20.6 kg

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de vácuo 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MD 4C NT VARiO 

CVC 3000
4 / 3 

4.6 m³/h 
1.5 mbar

3 mbar 
1.1 bar 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

Tubo de conexão 10/8 mm PTFE com bocal de mangueira DN 6/10 mm
0.53 kW 

IP 20 
  325 x 243 x 245 mm 

16.3 kg



78

Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

As bombas de diafragma químicas de três estágios, livres de óleo, são uma excelente solução para o bom-
beamento contínuo de gases e vapores corrosivos e atendem as mais altas exigências. A bomba de três 
estágios MD 12C NT com oito cilindros oferece a combinação vantajosa de alta velocidade de bombeamen-
to e baixo vácuo final. Todas as peças internas em contato com o meio bombeado são feitas de fluoroplas-
ticos quimicamente resistentes. Os diafragmas em PTFE aumentam a vida útil. Com a válvula de lastro de 
gás da MD 12C NT, pode-se bombear vapores condensáveis facilmente, graças ao bom vácuo final (mesmo 
com abertura da válvula de lastro de gás), e também para solventes com ponto de ebulição elevado. Kits 
para um upgrade como o separador de entrada (AK) e o condensador de vapor de escape (EK) permitem 
uma posterior adaptação às exigências do processo. As bombas NT de oito cilindros têm um funcionamento 
silencioso e superfícies lisas, fácil de limpar.

MD 12C NT

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 2 mbar   -   12.0 m³/h 

+ excelente resistência química e tolerância a vapores 
superiores

+ redução do tempo de processo, devido à elevada veloci-
dade de bombeamento mesmo perto do vácuo final

+ muito silenciosa e baixa vibração

+ vácuo final muito bom, mesmo com válvula de gás bal-
last aberta

+ longa vida útil do diafragma, praticamente livre de 
manutenção

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba  
com/sem lastro de gás 
(100 l de volume)
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Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MD 12C NT 

8 / 3 
12.0 / 13.3 m³/h 

2 mbar
4 mbar 
1.1 bar 

Flange pequeno KF DN 25 
Bocal de mangueira DN 15 mm 

0.44 kW 
IP 40 

533 x 260 x 359 mm 
28.1 kg

ACESSóRIOS

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Separador de entrada KF DN 25 (699979) 
Anel centralizador e anel selante KF DN 25 C Al/FEP 
(635722) 
Kit condensador de emissões para modelos de bomba NT 
(699948)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
manual.

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US 743303

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 743300

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 743302

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 743301

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 12C NT 

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 



80

Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com 
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 2 mbar   -  12.0 m³/h

Este sistemas de vácuo com resistência química têm uma ampla gama de aplicações como a evacuação, 
evaporação e bombeamento de gases e vapores. Eles fornecem uma velocidade de bombeamento particu-
larmente elevada e são ideais para as maiores exigências de vácuo, por exemplo, com solventes de ponto 
de ebulição elevado. A  bomba MD 12C NT obtém um bom vácuo final, mesmo com lastro de gás e apresen-
ta alto desempenho em um design compacto. O design para maior resistência química permite o uso quase 
universal em química e farmacêutica. O separador de entrada (AK) retém as partículas e as gotas de líquido, 
o condensador de vapor de resíduos na saída (EK) é altamente eficiente e compacto. O condensador per-
mite a recuperação de quase 100% de solvente, a reciclagem eficiente e proteção ativa do meio ambiente.

MD 12C NT +EK - MD 12C NT +AK+EK

+ excelente resistência química e tolerância a vapores 
superiores

+ redução do tempo de processo, devido à elevada veloci-
dade de bombeamento mesmo perto do vácuo final

+ muito silenciosa e baixa vibração

+ vácuo final muito bom, mesmo com válvula de gás bal-
last aberta

+ recuperação eficiente dos solventes com a MD 12C NT 
+AK +EK com retentor de condensados na entrada para 
proteger a bomba

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba  
com/sem lastro de gás 
(100 l de volume)
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DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
**Outras informações Peltronic® pág. 92

ACESSóRIOS MD 12C NT +EK

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Separador de entrada KF DN 25 (699979) 
Anel centralizador e anel selante KF DN 25 C Al/FEP 
(635722)

ACESSóRIOS MD 12C NT +AK +EK

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Anel centralizador e anel selante KF DN 25 C Al/FEP 
(635722)

ITENS FORNECIDOS

Estação de vácuo completamente montada, pronta para 
uso, com manual.

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MD 12C NT +AK+EK 

8 / 3 
12.0 / 13.3 m³/h 

2 mbar 
4 mbar 
1.1 bar 

Flange pequena KF DN 25 / bocal de mangueira DN 15 
mm 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 

0.44 kW 
IP 40 

616 x 387 x 395 mm 
29.7 kg

MD 12C NT +EK 

8 / 3 
12.0 / 13.3 m³/h 

2 mbar 
4 mbar 
1.1 bar 

Flange pequeno KF DN 25 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
0.44 kW 

IP 40 
528 x 387 x 395 mm 

29.1 kg

sob pedido 

**MD 12C NT +AK+EK PELTRONIC 

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 743500

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 743501

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 743502

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  743503

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 12C NT +EK 

230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 743600

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 743601

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 743602

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US  743603

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 12C NT +AK+EK 
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Outras informações em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 1.5 mbar   -   14.3 m³/h

Estas unidades de vácuo VARIO® oferecem uma capacidade de sucção especialmente elevada, mesmo 
em baixo vácuo, cumprindo assim os requisitos altos para a maioria dos solventes. O vácuo é controlado 
com precisão, por meio da rotação do motor da bomba. O controlador permite a evaporação totalmente 
automática sem inserir quailquer parâmetro. O design desenvolvido para máxima resistência química, per-
mite o uso quase geral em química e farmácia. A unidade de bomba PC 3012 NT VARIO fornece um conceito 
muito valorizado para evaporações de grandes quantidades de solventes. O condensador de emissão (EK) é 
altamente eficiente e compacto, permitindo uma recuperação quase completa dos solventes. O separador 
de condensados na entrada da bomba protege contra as partículas e as gotas de líquido. Esses acessórios 
podem ser instalados com posteridade na MD 12C NT VARIO.

MD 12C NT VARIO - PC 3012 NT VARIO

+ VARIO®: adaptação automática do vácuo de alta segurança, 
sem monitoramento constante

+ VARIO®: tempo de processamento curto devido a flutuação 
zero (histerese-livre) de controle de vácuo, mesmo para 
grandes quantidades de vapor

+ VARIO®: controlador de vácuo CVC 3000 removível, pode ser 
arranjado de forma flexível, fácil de usar com menu claro

+ vida longa do diafragma, custos mínimos operacionais e de 
manutenção

+ PC 3012 VARIO NT: Excelente com o meio ambiente pela 
recuperação efetiva de solventes

Curva de velocidade de bombeamento 
com/sem lastro de gás

Curva da pressão 
com / sem lastro de gás  
(Volume 100 l)
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Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente
***Outras informações Peltronic® pág. 92

ACESSóRiOS MD 12C NT VARiO

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Separador de entrada KF DN 25 (699979) 
Anel centralizador e anel selante KF DN 25 C Al/FEP 
(635722) 
Kit condensador de emissões para modelos de bomba NT 
(699948)

ACESSóRiOS PC 3012 NT VARiO, 
PC 3012 NT VARiO EK PElTRONiC

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Anel centralizador e anel selante KF DN 25 C Al/FEP 
(635722)

ITENS FORNECIDOS

Estação de vácuo completamente montada, pronta para 
uso, com manual.

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de vácuo 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Conexão de vácuo 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

PC 3012 NT VARIO

 CVC 3000
8 / 3 

14.3 m³/h 
1.5 mbar 

3 mbar
1.1 bar 

Flange pequena KF DN 25 / bocal de mangueira DN 15 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
Tubo de conexão 10/8 mm PTFE com bocal de mangueira DN 

6/10 mm
0.53 kW 

IP 40 
616 x 387 x 420 mm 

29.7 kg

MD 12C NT VARIO

 CVC 3000
8 / 3 

14.3 m³/h 
1.5 mbar 

3 mbar
1.1 bar 

Flange pequeno KF DN 25 
Bocal de mangueira DN 15 mm 

Tubo de conexão 10/8 mm PTFE com bocal de mangueira DN 
6/10 mm
0.53 kW 

IP 40 
533 x 260 x 420 mm 

28.1 kg

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 743800

100-120 V ~ 50-60 Hz US 743803

200-230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 743802

200-230 V ~ 50-60 Hz CH, CN  Ex* 743801

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3012 NT VARIO 

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE  Ex* 743700

100-120 V ~ 50-60 Hz US 743703

200-230 V ~ 50-60 Hz UK, IN  Ex* 743702

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 12C NT VARIO 

200-230 V ~ 50-60 Hz Ex* **743814

 ***PC 3012 NT VARIO EK PELTRONIC 
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Outras informações em www.vacuubrand.com 
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 1.5 mbar   -   28 m³/h

As unidades de bombeamento VARIO® DUO consistem em uma combinação de duas unidades de bom-
beamento VARIO®, conectadas em paralelo e controladas de forma sincronizadas por um controlador de 
vácuo CVC 3000. O vácuo é controlado com precisão. A velocidade das duas bombas individuais é ajustada 
exatamente para as necessidades de vácuo. O controlador permite realizar destilações totalmente automá-
ticas, sem qualquer pré-configurações do usuário, bem como sequências de programações específicas e 
reprodutíveis. A integração em sistemas de controle existentes através de interfaces analógicas e digitais é 
possível. O design de maior resistência química fornece a condição ideal para diversas aplicações em quí-
mica e farmácia – sem fluido de operação como água ou óleo.

PC 3012  NT VARIO DUO

+ VARIO®: adaptação automática do vácuo durante o processo 
para uma alta confiabilidade e uma operação sem supervisão

+ VARIO®: tempos de processamento curtos, devido à bomba de 
vácuo potente e o controle de vácuo preciso (sem histerese), 
mesmo no caso de grandes quantidades de vapor

+ VARIO®: controlador de vácuo CVC 3000 removível, pode ser 
realocado de forma flexível, fácil de usar com menu de texto 
multilingual, integração simples via interfaces digitais ou analógi-
cas

+ vida útil de membrana extraordinária com custos operacionais e 
custos de manutenção mínimos

+ compatibilidade ambiental excelente devido ao consumo de 
energia minimizado,  sem a necessidade de fluidos operacionais 
(óleo, água) e a recuperação de solventes

Curva de velocidade de bombeamento 
com/sem lastro de gás

Curva da pressão 
com / sem lastro de gás  
(Volume 100 l)
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Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente

ACESSóRIOS 

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Anel centralizador e anel selante KF DN 25 C Al/FEP 
(635722)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba composta por duas bombas PC 
3012 NT VARIO montadas paralelamente na placa base 
comum, controlada por um controlador de vácuo CVC 
3000, pronta para uso, com manual.

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Conexão de vácuo 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

PC 3012 NT VARIO DUO

 CVC 3000
16 / 3 

28 m³/h 
1.5 mbar 

3 mbar 
1.1 bar 

Flange pequena KF DN 25 / bocal de mangueira DN 15 mm 
2 x bocal de mangueira DN 10 mm 

4 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
Tubo de conexão 10/8 mm PTFE com bocal de mangueira DN 6/10 mm

1.06 kW 
IP 40 

611 x 925 x 560 mm 
65 kg

200-230 V ~ 50-60 Hz  Ex* **2614930

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3012 NT VARIO DUO 
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Outras informações em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 0.6 mbar    -   2.8 m³/h

Esta estação de vácuo VARIO® fornece controle preciso do vácuo, ajustando a velocidade do motor da 
bomba de membrana. Possui controle totalmente automático de evaporação com o apertar de um botão. 
A PC 3003 VARIO fornece um excelente vácuo final e, portanto, é a melhor solução para evaporações de 
solventes de ponto de ebulição elevado mesmo a baixas temperaturas. Ela combina um desempenho 
extraordinário, com um design compacto e ruído muito baixo. O separador na entrada, feitos de vidro com 
revestimento para proteção, retém as partículas e as gotas de líquido para proteger o desempenho da 
bomba. O condensador de vapor de saída permite a recuperação de quase 100% do solvente. As demandas 
de velocidade do motor resultam em vidas longas para peças de reposição, tais como as membranas.

PC 3003 VARIO

+ VARIO®: adaptação automática do nível de vácuo para o 
processo, sem a necessidade de monitoramento

+ VARIO®: tempo de processamento curto devido a alta 
velocidade de bombeamento e flutuação zero (livre de 
histerese) do controle de vácuo

+ VARIO®: ideal para solventes de alto ponto de ebulição 
e de evaporação a baixa temperatura

+ controlador de vácuo CVC 3000 operado facilmente 
com menus em texto claro e válvula de ventilação inte-
grada

+ excelente compatibilidade ambiental, devido à recupe-
ração eficiente de solventes

Curva de velocidade de bombeamento 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba  
com/sem lastro de gás 
(10 l de volume)
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DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente
**Outras informações Peltronic® pág. 92

ACESSóRIOS

Válvula de água de refrigeração VKW-B (674220) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217) 
Sensor de nível de líquido (699908) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Estação de vácuo completamente montada, pronta para 
uso, com o manual

PC 3003 VARiO 

CVC 3000
4 / 4 

2.8 m³/h 
0.6 mbar 
1.5 mbar 

1.1 bar 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 
0.53 kW 

IP 40 
419 x 243 x 444 mm 

20.6 kg

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 738400

100-120 V ~ 50-60 Hz US 738403

200-230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 738402

200-230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 738401

sob pedido 

**PC 3003 VARiO EK PElTRONiC

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3003 VARIO 

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 0.9 mbar   -   9.5 m³/h

Bombas de diaframa com resistência química de quatro estágios, com isenção de óleo, são ideais para 
vapores corrosivos e satisfazem as mais altas exigências de vácuo final. A construção da bomba de quatro 
estágios, com oito cilindros, proporciona uma combinação favorável de elevada capacidade de sucção e de 
um vácuo final de 0,9 mbar. Os gases e vapores aspirados entram em contato apenas com as partes revesti-
das com material de fluorocarbono de excelente resistência química. Os diafragmas em PTFE proporcionam 
vida muito longa.  Equipado com o condensador de emissão (EK) a MV 10C NT +EK é um equipamento ideal 
para a recuperação de solventes e portanto ambientalmente agradável. Opcionalmente pode ser adquirida 
um retentor de condensados (AK) na entrada para proteger a bomba contra partículas e gotículas de líqui-
dos.

MV 10C NT    -    MV 10C NT +EK

+ excelente resistência química e tolerância a vapores 
superiores

+ tempos de processamento curtos, devido à alta capaci-
dade de sucção mesmo em baixo vácuo

+ muito silenciosa e baixa vibração

+ excelente vácuo final, mesmo com gás ballast aberto

+ em modelos EK: excelente compatibilidade ambiental, 
devido à recuperação eficiente de solventes

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba  
com/sem lastro de gás 
(100 l de volume)
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Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

ACESSóRiOS MV 10C NT

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Separador de entrada KF DN 25 (699979) 
Anel centralizador e anel selante KF DN 25 C Al/FEP 
(635722) 
Kit condensador de emissões para modelos de bomba NT 
(699948)

ACESSóRIOS MV 10C NT +EK

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Separador de entrada KF DN 25 (699979) 
Anel centralizador e anel selante KF DN 25 C Al/FEP 
(635722)

ITENS FORNECIDOS

Estação de vácuo completamente montada, pronta para 
uso, com manual.

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 744302

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 744300

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 50-60 Hz US  744303

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MV 10C NT 

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 50-60 Hz US  744503

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 744500

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MV 10C NT +EK 

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MV 10C NT +EK 

8 / 4 
9.5 / 10.7 m³/h 

0.9 mbar
1.5 mbar 

1.1 bar 
Flange pequeno KF DN 25 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm
2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 

0.44 kW 
IP 40 

  528 x 387 x 395 mm 
29.1 kg

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MV 10C NT 

8 / 4 
9.5 / 10.7 m³/h 

0.9 mbar
1.5 mbar 

1.1 bar 
Flange pequeno KF DN 25 

Bocal de mangueira DN 15 mm
0.44 kW 

IP 40 
  533 x 260 x 359 mm 

28.1 kg
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Outras informações em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA 0.6 mbar   -   12.8 m³/h

Estas bombas e estações de vácuo VARIO® oferecem uma alta capacidade de sucção e atingem baixo vácuo 
final. São ideais para a evaporação de solventes de ponto de ebulição elevado a temperaturas baixas. Regu-
lam o vácuo com precisão por meio do ajuste da velocidade de rotação do motor da bomba. O controlador 
permite a evaporação totalmente automática, sem qualquer programação. A sua elevada resistência quí-
mica permite que estas bombas possam ser utilizadas geralmente em laboratórios químicos e farmacêuti-
cos. A estação de vácuo PC 3010 NT VARIO oferece um sistema comprovado para a evaporação de grandes 
volumes de solventes. O condensador de emissão EK (PC 3010 NT VARIO ou como acessório) permite uma 
recuperação quase completa dos solventes. O retentor de condensados na entrada protege a bomba contra 
partículas e gotículas de líquidos. Estes acessórios podem ser instalados depois na MV 10C NT VARIO.

MV 10C NT VARIO    -    PC 3010 NT VARIO

+ VARIO®: otimização automática do nível de vácuo durante o 
processo, sem necessidade de monitoramento

+ VARIO®: tempos curtos de processo graças ao seu controle 
preciso de vácuo (sem histerese), também para grandes 
quantidades de vapor

+ VARIO®: controlador de vácuo CVC 3000 removível, pode 
ser arranjado de forma flexível, fácil de usar com menu 
claro

+ vida do diafragma longa, custos mínimos operacionais e de 
manutenção

+ PC 3010 NT VARIO: excelente compatibilidade ambiental, 
devido à recuperação eficiente de solventes

Curva de velocidade de bombeamento 
com/sem lastro de gás

Curva da pressão 
com / sem lastro de gás  
(Volume 100 l)
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Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

ACESSóRiOS MV 10C NT VARiO

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Separador de entrada KF DN 25 (699979) 
Anel centralizador e anel selante KF DN 25 C Al/FEP 
(635722) 
Kit condensador de emissões para modelos de bomba NT 
(699948) 
 
ACESSóRIOS PC 3010 NT VARIO

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Anel centralizador e anel selante KF DN 25 C Al/FEP 
(635722)

ITENS FORNECIDOS

Estação de vácuo completamente montada, pronta para 
uso, com manual.

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de refrigeração 
Conexão de vácuo 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

PC 3010 NT VARiO 

CVC 3000
8 / 4 

12.8 m³/h 
0.6 mbar 
1.2 mbar

1.1 bar 
Flange pequena KF DN 25 / bocal de mangueira DN 15 mm 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm 

Tubo de conexão 10/8 mm PTFE com bocal de mangueira DN 6/10 mm
0.53 kW 

IP 40 
616 x 387 x 420 mm 

29.7 kg

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de vácuo 
 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MV 10C NT VARiO 

CVC 3000
8 / 4 

12.8 m³/h 
0.6 mbar 
1.2 mbar 

1.1 bar 
Flange pequeno KF DN 25 

Bocal de mangueira DN 15 mm 
Tubo de conexão 10/8 mm PTFE com 

bocal de mangueira DN 6/10 mm
0.53 kW 

IP 40 
533 x 260 x 420 mm 

28.1 kg

200-230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 744702

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 744700

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MV 10C NT VARIO 

100-120 V ~ 50-60 Hz US 744703

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 744800

100-120 V ~ 50-60 Hz US 744803

200-230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 744802

200-230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 744801

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3010 NT VARIO 

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA
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ACESSóRIOS PARA BOMBAS COM RESISTêNCIA qUíMICA

PELTRONIC® CONDENSADOR DE EMISSõES (EK)

O condensador de emissões Peltronic® realiza a 
condensação dos vapores de solventes sem refri-
geração externa, tal como a água ou o gelo seco. 
Ele funciona eletronicamente e utiliza elementos 
Peltier como sistema de arrefecimento. Todas 
as peças em contato com o meio são altamente 
resistentes a produtos químicos. O condensador 
é especialmente concebido para ser adicionado a 
estações de vácuo e permitem a substituição dos 
condensadores de trabalho comuns com refrige-
ração externa. O condensador é adequado para 
aplicações em que a água de refrigeração não 
está disponível ou, em caso de preocupações 
com custos e produtividade com condensadores 
de gelo seco. Ele é frequentemente usado para 
reduzir o uso de água de resfriamento, por 
razões ambientais. É freqüentemente  solicitado 
para sistemas de vácuo embutidos em móveis 
de laboratório. Se o Peltronic® estiver conectado, 
o controlador de vácuo CVC 3000 liga e o desliga 
automaticamente conforme necessidade.

Peltronic® condensador de emissões 

DADOS TÉCNICOS

Voltagem de rede nominal / frequência de rede 
Capacidade de refrigeração a 21°C temperatura ambiente 
Faixa de temperatura ambiente 
Condensação do ponto de referência de temperatura 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Volume do recipiente de condensados 
Consumo de energia 
área da dissipação de calor 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

PElTRONiC 

100-120 V / 200-230 V ~ 50-60 Hz
50 W 

10 - 40 °C 
10 °C 

Conexão de tubo PTFE 10/8 mm 
Conexão de tubo PTFE 10/8 mm, bocal de mangueira DN 10 mm 

500 ml 
7 - 160 W (controlado)

7 - 200 W 
  175 x 179 x 392 mm 

4.3 kg

ITENS FORNECIDOS

Condensador preparado para uso com controle eletrônico, indicador de status, controle de temperatura, botão de ligar, 
tubulação PTFE pronta para se conectar a unidades de vácuo VACUUBRAND, recipiente de 500 ml, presilha para recipien-
te. Fonte de alimentação universal, o cabo deve ser adquirido separadamente.

Informação para pedidos página 95
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Upgrade kit II: condensador de saída completo para 
PC 3001 basic
 699922

MóDULOS SUPLEMENTARES PARA UNIDADES DE BOMBA COM RESISTêNCIA 
qUíMICA

Kit de ampliação para 
PC 3001 basic 

Drenagem de solvente para 
condensadores de vapores 

Sensor de nível de líquido para recipiente 
500ml 

Upgrade kit I: separador de entrada e contro-
lador CVC 3000 para PC 3001 basic
Separador na entrada, controlador de vácuo CVC 
3000 e acessórios opcionais para complementar 
o modelo PC 3001 basic, para estações de vácuo 
com controle eletrônico. O separador protege a 
bomba de forma eficaz e prolonga consideravel-
mente o tempo de vida do diafragma.

Upgrade kit II: condensador de saída comple-
to para PC 3001 basic
Condensador de resíduos de vapores em 
recipiente para uma recuperação eficiente de 
solvente.

O kit SYNCHRO proporciona uma segunda 
conexão de vácuo, dependendo da aplicação, 
com uma válvula de controle de fluxo manual 
(677137) ou uma válvula solenóide em linha 
(636668) para o controle eletrônico de vácuo 
com o controlador de vácuo CVC 3000 ou 
VNC 2. Estes elementos funcionam para controle 
de vácuo individual e são necessários para 
operarem as portas de vácuo. Acessório opcional 
deve ser pedido separadamente.

ACESSóRIOS PARA BOMBAS COM RESISTêNCIA qUíMICA

O sensor de nível de líquido é projetado para ser 
montado no gargalo de um recipiente VACUU-
BRAND 500 ml e trabalha com os controladores 
CVC 3000 ou VNC 2. Ele monitora o nível do 
líquido nos recipientes de emissões de conden-
sados e separadores de entrada. O processo é 
interrompido e um alarme soa, se os recipientes 
estão perto de transbordar. O sensor detecta to-
dos os solventes comuns, sem qualquer contato 
com os solventes.

Apropriado para todos os condensadores de 
vapor VACUUBRAND e recipientes com conexões 
conjuntas de vidro

Upgrade kit para 
estações de vácuo 
com resistência 
química, para uma 
segunda porta de 
entrada 

Informação para pedidos página 95
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ACESSóRIOS PARA BOMBAS COM RESISTêNCIA qUíMICA

MóDULOS SUPLEMENTARES PARA UNIDADES DE BOMBA COM RESISTêNCIA 
qUíMICA

a VaCUU·laN® Mini-rede de vácuo economiza 
espaço na bancada é contruída com três válvulas 
VaCUU·laN® pré-instaladas em um canal que 
pode ser afixado na parede do laboratório. 
A mini-rede de vácuo é para ser conectada a 
uma nova bomba de diafragma VACUUBRAND 
ou a uma bomba livre de óleo que já exista no 
laboratório, utilizando uma tubulação para vácuo 
e assim sua nova bomba pode suprir até três apli-
cações. Cada VACUU·LAN® mini-rede de trabalho inclui três válvulas de controle de fluxo manual para 
ajuste das variações contínuas de velocidade de bombeamento. O controle por válvula em esfera e as 
portas controladas eletronicamente são oções disponíveis. Cada porta é controlada por uma válvula de 
checagem para minimizar interferências entre aplicações.

Para todas as bombas me membrana séri NT 
com flange KF DN 25  (todos os modelos ME 
16(C) NT, MD 12(C) NT, MV 10(C) NT e montados 
sobre estas estações de vácuo)

Controle remoto 
VACUU·CONTROL 

Com VACUU·CONTROL® o usuário pode controlar 
e monitorar sua aplicação a qualquer momento, 
por exemplo do escritório, utilizando o dispo-
sitivo LAN e WLAN. Assim, ao mesmo tempo 
usuários podem focar em outras tarefas enquan-
to monitoram o processo remotamente. O vácuo 
do processo e automaticamente documentado 
por meio da função datalogger e é totalmente 
rastreável. O  VACUU·CONTROL® pode ser usado 
como uma alternativa flexível ao controlador 
CVC 3000 dentro de um móvel do laboratório. O 
monitoramento de múltiplos sistemas de vácuo 
via uma estação central de controle também é 
possível.
Outras informações pág. 182 

Este kit de upgrade permite a operação remota 
de todas as unidades de bombeamento de 
vácuo com o CVC 3000. O kit é composto por 
um suporte, um cabo de 2 m e peças para mon-
tagem (incluindo a placa de cobertura para o 
espaço de montagem do controlador da PC 3001 
VARIOpro).

Kit de conversão para 
controle de bombeamento 
remoto CVC 3000

Mini-rede de vácuo VACUU·LAN® com 3 conexões 
para vácuo (válvulas manuais)

Separador na entrada AK com 
balão de vidro de 500 ml, com 
conexões KF DN 25 

Informação para pedidos página 95 
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ACESSóRIOS PARA BOMBAS COM RESISTêNCIA qUíMICA

INFORMAçõES PARA PEDIDOS ACESSóRIOS PARA BOMBAS COM RESISTêNCIA 
qUíMICA

Sensor de nível de líquido para recipiente VACUUBRAND 500 ml 699908

Drenagem de solvente para condensadores de vapores,  Adaptador KS 35 para bocal de mangueira DN 6/10mm 2618398

Pinça de recipiente em aço inoxidável
apropriado para todos os recipientes de vidro VACUUBRAND 637627

Balão de 500 ml de fundo redondo e junta esférica, revestido 638497

Upgrade kit de manômetro para portas de vácuo em unidades de bombeamento NT SYNCHRO e PC 511/611 NT 699907

Upgrade kit EK para a série NT (ME 16C NT, MD 12C NT, MV 10C NT) 699948

Válvula de agua refrigerada VKW 230 V CEE 676014

Válvula de agua refrigerada VKW 230 V UK 676012

VACUU·BUS® acessórios compatíveis página 184 

INFORMAçõES PARA PEDIDOS ACESSóRIOS / PEçAS

Separador de entrada AK com conexões KF DN 25 (ME 16C NT, MD 12C NT, MV 10C NT) 699979

Mini-rede de vácuo VACUU·LAN® com 3 conexões para vácuo (válvulas manuais) 2614455

VACUU·CONTROL® LAN 683120
VACUU·CONTROL® WLAN 683110

Kit de conversão para controle de bombeamento remoto CVC 3000 699923

Pequena flange KF DN 16 / G1/2" bombas de diafragma ME 16(C) NT, MD 12(C), NT, MV 10(C) NT 672101

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PágINA 94

Peltronic® condensador de emissões 699905

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PágINA 92

Upgrade kit para estações de vácuo com resistência química, para uma segunda porta de entrada 699920

Upgrade kit II: condensador de saída completo para PC 3001 basic 699922

Válvula solenóide C3-B 636668

Upgrade kit de unidade de bomba com resistência química com caixa de plástico (PC 510 NT, PC 610 NT) para uma segun-
da porta de entrada 699942

Controlador de vácuo CVC 3000 683160

Válvula de controle de fluxo manual C2 677137

Upgrade kit I: separador de entrada e controlador CVC 3000 para PC 3001 basic 699921

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PágINA 93
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BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. qUíMICA COM CERTIFICADO ATEX
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Em áreas potencialmente explosivas, só podem ser utilizados equipamentos de acordo com ATEX, Comuni-
dade Europeia (CE) Directiva 2014/34/EC. VACUUBRAND também oferece bombas de diafragma e estações 
de vácuo química categoria de dispositivo 2 (por exemplo, para a zona 1) com conformidade ATEX. Graças 
à sua elevada resistência a produtos químicos, que são livres de óleo, na ausência de superfícies de desliz-
amento e a vedação hermética da câmara de sucção para conduzir o setor, as bombas de diafragma ofe-
recem excelentes condições químicas para evitar fontes de ignição. Sistemas de vácuo químico de recupe-
ração de solventes são configurações credenciados para facilitar o trabalho de forma eficiente e protegem o 
meio ambiente. O programa das bombas de diafragma conforme ATEX de VACUUBRAND completa-se com 
o medidor a vácuo ATEX com muito boa resistência à corrosão e estabilidade a longo prazo (Cumprimento 
da Directiva 2014/34/EC não garante o cumprimento do código semelhante países fora da CE. Essas bom-
bas não estão disponíveis em todos os países. Contacte o seu representante local de VACUUBRAND.) 
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BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. qUíMICA COM CERTIFICADO ATEX

BOMBA DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA CONFORME ATEX E 
SISTEMAS DE VáCUO COM RESISTêNCIA qUíMICA CONFORME ATEX

MV 10C EX
Bomba de diafragma de quatro estágios com 
resistência química

MATERIAIS qUIMICAMENTE RESISTENTES

Materiais molhados: Fluoroplásticos (PTFE, ETFE, 
FFKM) e aço inoxidável

CAPACIDADE

Vácuo final: 12 até 2 mbar 
Capacidade de aspiração: 1.9 até 
8.1 m³/h PROTEçãO CONTRA EXPLOSãO

Conformidade ATEX: 
cavidade da bomba (gás bombeado): 
II 2G IIC T3 X 
espaço ambiental (em volta da bomba): 
II 2G IIB T4 X (com purga de gás inerte) 
II 3G IIB T4 X (sem purga de gás inerte)
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BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. qUíMICA COM CERTIFICADO ATEX

Proteção contra explosões 
isenção de óleo 
Material resistente quimicamente

BOMBA DE DIAFRAGMA COM RESISTêNCIA qUíMICA CONFORME ATEX E 
SISTEMAS DE VáCUO COM RESISTêNCIA qUíMICA CONFORME ATEX

Outras informações em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

Curva de velocidade de bombeamento em 
50 Hz, sem lastro de gás

+ Motor à prova de fogo sobrecorrente embutida de auto-retenção e proteção contra excesso de tem-
peratura para 230 V/50 Hz ligação monofásica direta, o cliente não necessita de qualquer sistema de 
proteção de sobrecorrente adicional

+ Materiais antiestáticos cabeças para bombas de diafragma feitas de fluoroplásticas reforçados e anti-
estáticos, por exemplo: núcleo com reforço de metal, elementos de ligação e outras partes de materiais 
anti-estáticos

+ quimicamente resistente Materiais molhados: Fluoroplásticos (PTFE, ETFE, FFKM) e aço inoxidável 

+ Lastro de gás incluído como conector de gás inerte separado

+ Válvula de segurança de sobrepressão interno e na saída

+ Desenho de diafragma de segurança com a possibilidade de purga com um gás inerte e de detecção de 
ruptura do diafragma

O programa é estendido por ATEX por um manômetro de vácuo ATEX (categoria 2), com uma  boa resistên-
cia à corrosão e estabilidade
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+ excelente resistência química e tolerância à vapor superio-
res

+ motor à prova de fogo integrado, proteção com travamen-
to automático para excesso de temperatura. Alimentação 
monofásica 230V / 50Hz. Sem necessidade de uma pro-
teção de sobrecarga por parte do cliente

+ válvulas de segurança de sobrepressão na entrada e na 
saída

+ válvula de segurança de sobrepressão na saída

ACESSóRIOS

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 686031)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
manual, cabo de 2 m sem tomada.

MZ 2C EX

12 mbar   -   1.9 m³/h BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. qUíMICA COM CERTIFICADO ATEX

230 V ~ 50 Hz Cabo sem tomada 696920

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MZ 2C EX 

 Mais informações em www.vacuubrand.com/atex

DADOS TÉCNICOS

Em conformidade com ATEX 
 
 
 
Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Máxima temperatura de aspiração de gás 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MZ 2C EX 

Câmara de bomba (gases bombeados): II 2G IIC T3 X  
Ambiente com purga de gás inerte: II 2G IIB T4 X 
Ambiente sem purga de gás inerte: II 3G IIB T4 X 

Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb
2 / 2 

1.9 m³/h 
12 mbar 
18 mbar

1.1 bar 
40 °C

Flange pequeno KF DN 16 
Flange pequeno KF DN 16 

0.15 kW 
IP 54 

337 x 287 x 251 mm 
21.6 kg
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+ excelente resistência química e tolerância à vapor superio-
res

+ motor à prova de fogo integrado, proteção com travamen-
to automático para excesso de temperatura. Alimentação 
monofásica 230V / 50Hz. Sem necessidade de uma pro-
teção de sobrecarga por parte do cliente

+ válvulas de segurança de sobrepressão na entrada e na 
saída

+ válvula de segurança de sobrepressão na saída

+ Tecnologia de diafragma seguro com opção para purga de 
gás inerte e detecção de ruptura do diafragma

ACESSóRIOS

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 686031)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com manual, cabo de  2 m sem tomada. O usuário 
deve fornecer uma proteção externa para previnir estilha-
ços de vidro ou quebra brusca.

MZ 2C EX +AK+EK

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. qUíMICA COM CERTIFICADO ATEX 12 mbar   -   1.9 m³/h

230 V ~ 50 Hz Cabo sem tomada 696921

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MZ 2C EX +AK+EK 

Mais informações em www.vacuubrand.com/atex

DADOS TÉCNICOS

Em conformidade com ATEX 
 
 
 
Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Máxima temperatura de aspiração de gás 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MZ 2C EX +AK+EK 

Câmara de bomba (gases bombeados): II 2G IIC T3 X  
Ambiente com purga de gás inerte: II 2G IIB T4 X 
Ambiente sem purga de gás inerte: II 3G IIB T4 X 

Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb
2 / 2 

1.9 m³/h 
12 mbar 
18 mbar

1.1 bar 
40 °C

Flange pequeno KF DN 16 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.15 kW 
IP 52 

357 x 308 x 470 mm 
25.4 kg
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+ excelente resistência química e tolerância à vapor supe-
riores

+ motor à prova de fogo integrado, proteção com tra-
vamento automático para excesso de temperatura. 
Alimentação monofásica 230V / 50Hz. Sem necessidade 
de uma proteção de sobrecarga por parte do cliente

+ válvulas de segurança de sobrepressão na entrada e na 
saída

+ tecnologia de diafragma de segurança com opção para 
soltura de gás e detecção de ruptura da membrana

ACESSóRIOS

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 686031) 
PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
manual, cabo de 2 m sem tomada.

MD 4C EX

3 mbar   -   3.7 m³/h BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. qUíMICA COM CERTIFICADO ATEX

230 V ~ 50 Hz Cabo sem tomada 696930

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 4C EX 

Mais informações em www.vacuubrand.com/atex

DADOS TÉCNICOS

Em conformidade com ATEX 
 
 
 
Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Máxima temperatura de aspiração de gás 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MD 4C EX 

Câmara de bomba (gases bombeados): II 2G IIC T3 X  
Ambiente com purga de gás inerte: II 2G IIB T4 X 
Ambiente sem purga de gás inerte: II 3G IIB T4 X 

Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb
4 / 3 

3.7 m³/h 
3 mbar 

10 mbar
1.1 bar 

40 °C
Flange pequeno KF DN 25 
Flange pequeno KF DN 16 

0.25 kW 
IP 54 

440 x 265 x 305 mm 
29.3 kg
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+ excelente resistência química e tolerância à vapor superio-
res

+ motor à prova de fogo integrado, proteção com travamen-
to automático para excesso de temperatura. Alimentação 
monofásica 230V / 50Hz. Sem necessidade de uma pro-
teção de sobrecarga por parte do cliente

+ válvulas de segurança de sobrepressão na entrada e na 
saída

+ tecnologia de diafragma de segurança com opção para 
soltura de gás e detecção de ruptura da membrana

+ Tecnologia de diafragma seguro com opção para purga de 
gás inerte e detecção de ruptura do diafragma

ACESSóRIOS

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com manual, cabo de  2 m sem tomada. O usuário 
deve fornecer uma proteção externa para previnir estilha-
ços de vidro ou quebra brusca.

MD 4C EX +AK+EK

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. qUíMICA COM CERTIFICADO ATEX 3 mbar   -   3.7 m³/h

230 V ~ 50 Hz Cabo sem tomada 696931

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 4C EX +AK+EK 

Mais informações em www.vacuubrand.com/atex

DADOS TÉCNICOS

Em conformidade com ATEX 
 
 
 
Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Máxima temperatura de aspiração de gás 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MD 4C EX +AK+EK 

Câmara de bomba (gases bombeados): II 2G IIC T3 X  
Ambiente com purga de gás inerte: II 2G IIB T4 X 
Ambiente sem purga de gás inerte: II 3G IIB T4 X 

Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb
4 / 3 

3.7 m³/h 
3 mbar 

10 mbar
1.1 bar 

40 °C
Flange pequeno KF DN 25 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
0.25 kW 

IP 54 
600 x 365 x 420 mm 

37.4 kg
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+ excelente resistência química e tolerância à vapor superio-
res

+ motor à prova de fogo integrado, proteção com travamen-
to automático para excesso de temperatura. Alimentação 
monofásica 230V / 50Hz. Sem necessidade de uma pro-
teção de sobrecarga por parte do cliente

+ válvulas de segurança de sobrepressão na entrada e na 
saída

+ tecnologia de diafragma de segurança com opção para 
soltura de gás e detecção de ruptura da membrana

ACESSóRIOS

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 686031) 
PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com manual, 2 m de cabo sem plugue. Bomba MV 
10C EX com dois cabos (dois motores).

MV 10C EX

2 mbar   -   8.1 m³/h BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. qUíMICA COM CERTIFICADO ATEX

230 V ~ 50 Hz Cabo sem tomada 696945

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MV 10C EX 

Mais informações em www.vacuubrand.com/atex

DADOS TÉCNICOS

Em conformidade com ATEX 
 
 
 
Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Máxima temperatura de aspiração de gás 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MV 10C EX 

Câmara de bomba (gases bombeados): II 2G IIC T3 X  
Ambiente com purga de gás inerte: II 2G IIB T4 X 
Ambiente sem purga de gás inerte: II 3G IIB T4 X 

Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb
8 / 4 

8.1 m³/h 
2 mbar 

10 mbar
1.1 bar 

40 °C
Flange pequeno KF DN 25 
Flange pequeno KF DN 16 

0.5 kW 
IP 54 

560 x 430 x 410 mm 
63.2 kg



104

+ excelente resistência química e tolerância à vapor superio-
res

+ motor à prova de fogo integrado, proteção com travamen-
to automático para excesso de temperatura. Alimentação 
monofásica 230V / 50Hz. Sem necessidade de uma pro-
teção de sobrecarga por parte do cliente

+ válvulas de segurança de sobrepressão na entrada e na 
saída

+ tecnologia de diafragma de segurança com opção para 
soltura de gás e detecção de ruptura da membrana

+ Tecnologia de diafragma seguro com opção para purga de 
gás inerte e detecção de ruptura do diafragma

ACESSóRIOS

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033)

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com manual, 2 m de cabo sem plugue. Bomba MV 
10C EX com dois cabos (dois motores).

MV 10C EX +AK+EK

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. qUíMICA COM CERTIFICADO ATEX 2 mbar   -   8.1 m³/h

230 V ~ 50 Hz Cabo sem tomada 2614250

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MV 10C EX +AK+EK 

Mais informações em www.vacuubrand.com/atex

DADOS TÉCNICOS

Em conformidade com ATEX 
 
 
 
Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50 Hz 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Máxima temperatura de aspiração de gás 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MV 10C EX +AK+EK 

Câmara de bomba (gases bombeados): II 2G IIC T3 X  
Ambiente com purga de gás inerte: II 2G IIB T4 X 
Ambiente sem purga de gás inerte: II 3G IIB T4 X 

Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb
8 / 4 

8.1 m³/h 
2 mbar 

10 mbar
1.1 bar 

40 °C
Flange pequeno KF DN 25 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
0.5 kW 

IP 54 
649 x 525 x 452 mm 

64 kg
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+ Todas as vantagens ATEX das bombas com resistência química

+ Rápido tempo de processo devido a ausência de histerese, 
resultado do controle de vácuo VARIO®

+ A bomba VARIO® opera somente sob demanda, com a veloci-
dade necessária - mínimo consumo de energia, longos interva-
los de manutenção e operação silenciosa

+ Controlador de vácuo CVC 3000 (opcional) para o controle pre-
ciso do vácuo e total automação do processo

+ Completo sistemas de acessórios para módulo  I/O, fornecido/ 
isolamento amplificado e sensor de vácuo ATEX - com origem 
em uma única fonte

ITENS FORNECIDOS

Bomba completa, pronta para o uso, com manual, 
controle de velocidade via corrente de 4-20 mA (4mA = 
0rpm, 20mA = 1500 rpm). Cabo de controle de sinal de 10 
metros, cabo principal de 2 m, sem plugues.

ACESSÓRIOS

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 686031) 
PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Módulo analógico I/O VACUU BUS 4-20mA/ 0-10V (635425) 
Condicionador de sinal 0-10V/4-20mA (635426) 
Energia/ Amplificador de isolamento de entrada 4-20mA 
(635427) 
Sensor de vácuo ATEX + -1 mbar 4-20mA (635423) 
Sensor de vácuo ATEX +-3 mbar 4-20mA (635424) 
Controlador de vácuo CVC 3000 (635028+612090) 
VACUU·BUS® com plugue macho e cabo de 2m (612462) 

MD 4C EX VARIO

3 mbar   -   3.7 m³/h BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. QUÍMICA COM CERTIFICADO ATEX

230 V ~ 50 Hz Cabo sem tomada 696936

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS MD 4C EX VARIO 

Mais informações em www.vacuubrand.com/atex

DADOS TÉCNICOS

Em conformidade com ATEX 
 
 
 
Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Máxima temperatura de aspiração de gás 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MD 4C EX VARIO 

Câmara de bomba (gases bombeados): II 2G IIC T3 X  
Ambiente com purga de gás inerte: II 2G IIB T4 X 
Ambiente sem purga de gás inerte: II 3G IIB T4 X 

Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb
4 / 3 

3.7 m³/h 
3 mbar 

10 mbar
1.1 bar 

40 °C
Flange pequeno KF DN 25 
Flange pequeno KF DN 16 

0.25 kW 
IP 54 

469 x 265 x 305 mm 
28 kg
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+ Todas as vantagens das bombas de diafragma ATEX com sepa-
rador AK e condensador de emissões EK

+ Curto tempo de processo devido a ausência de histereses do cont-
role VARIO®

+ A bomba VARIO® opera somente quando necessário - mínimo 
consumo energético, longos intervalos de manutenção e operação 
silenciosa

+ Controle de vácuo CVC 3000 (opcional) para preciso controle de 
vácuo e um processo totalmente automático

+ Completo sistema de acessórios, módulo I/O incluso/ amplificador 
de isolamento e sensor de vácuo ATEX de uma única fonte

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bombeamento completo com separador na 
entrada e condensador de emissão, pronto para o uso, 
com manual. Proteção contra choques para peças de 
vidro devem ser providenciadas pelo cliente. Controle de 
velocidade via corrente de 4-20 mA (4 mA = 0 rpm, 20 mA 
= 1500 rpm). Cabo de sinal de controle de 10 m, cabo de 
alimentação 2 m, sem plugues.

ACESSÓRIOS

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Módulo analógico I/O VACUU BUS 4-20mA/ 0-10V (635425) 
Condicionador de sinal 0-10V/4-20mA (635426) 
Energia/ Amplificador de isolamento de entrada 4-20mA 
(635427) 
Sensor de vácuo ATEX + -1 mbar 4-20mA (635423) 
Sensor de vácuo ATEX +-3 mbar 4-20mA (635424) 
Controlador de vácuo CVC 3000 (635028+612090) 
VACUU·BUS® com plugue macho e cabo de 2m (612462)

MD 4C EX VARIO +AK+EK

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. QUÍMICA COM CERTIFICADO ATEX 3 mbar   -   3.7 m³/h

230 V ~ 50 Hz Cabo sem tomada 696937

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS MD 4C EX VARIO +AK+EK 

Mais informações em www.vacuubrand.com/atex

DADOS TÉCNICOS

Em conformidade com ATEX 
 
 
 
Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Máxima temperatura de aspiração de gás 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MD 4C EX VARIO +AK+EK 

Câmara de bomba (gases bombeados): II 2G IIC T3 X  
Ambiente com purga de gás inerte: II 2G IIB T4 X 
Ambiente sem purga de gás inerte: II 3G IIB T4 X 

Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb
4 / 3 

3.7 m³/h 
3 mbar 

10 mbar
1.1 bar 

40 °C
Flange pequeno KF DN 25 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
0.25 kW 

IP 54 
600 x 365 x 420 mm 

36 kg
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+ Total vantagem ATEX das bombas químicas de diafragma

+ Curto tempo de processo devido a ausência de de histereses no 
controle de vácuo

+ A bomba VARIO® opera somente quando necessário - mínimo 
consumo energético, longos intervalos de manutenção e ope-
ração silenciosa

+ Controle de vácuo CVC 3000 (opcional) para preciso controle de 
vácuo e um processo totalmente automático

+ Completo sistema de acessórios, módulo I/O incluso/ amplifica-
dor de isolamento e sensor de vácuo ATEX de uma única fonte

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bombeamento completo com separador na 
entrada e condensador de emissão, pronto para o uso, 
com manual. Proteção contra choques para peças de 
vidro devem ser providenciadas pelo cliente. Controle de 
velocidade via corrente de 4-20 mA (4 mA = 0 rpm, 20 mA 
= 1500 rpm). Cabo de sinal de controle de 10 m, cabo de 
alimentação 2 m, sem plugues.

ACESSÓRIOS

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 686031) 
PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Módulo analógico I/O VACUU BUS 4-20mA/ 0-10V (635425) 
Condicionador de sinal 0-10V/4-20mA (635426) 
Energia/ Amplificador de isolamento de entrada 4-20mA 
(635427) 
Sensor de vácuo ATEX + -1 mbar 4-20mA (635423) 
Sensor de vácuo ATEX +-3 mbar 4-20mA (635424) 
Controlador de vácuo CVC 3000 (635028+612090) 
VACUU·BUS® com plugue macho e cabo de 2m (612462)

MV 10C EX VARIO

2 mbar   -   8.1 m³/h BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. QUÍMICA COM CERTIFICADO ATEX

Mais informações em www.vacuubrand.com/atex

DADOS TÉCNICOS

Em conformidade com ATEX 
 
 
 
Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Máxima temperatura de aspiração de gás 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MV 10C EX VARIO 

Câmara de bomba (gases bombeados): II 2G IIC T3 X  
Ambiente com purga de gás inerte: II 2G IIB T4 X 
Ambiente sem purga de gás inerte: II 3G IIB T4 X 

Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb
8 / 4 

8.1 m³/h 
2 mbar 

10 mbar
1.1 bar 

40 °C
Flange pequeno KF DN 25 
Flange pequeno KF DN 16 

0.5 kW 
IP 54 

560 x 457 x 410 mm 
61 kg

230 V ~ 50 Hz Cabo sem tomada 696946

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS MV 10C EX VARIO 
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+ Todas as vantagens das bombas de diafragma ATEX com sepa-
rador AK e condensador de emissões EK

+ Curto tempo de processo devido a ausência de de histereses no 
controle de vácuo

+ A bomba VARIO® opera somente quando necessário - mínimo 
consumo energético, longos intervalos de manutenção e operação 
silenciosa

+ Controle de vácuo CVC 3000 (opcional) para preciso controle de 
vácuo e um processo totalmente automático

+ Completo sistema de acessórios, módulo I/O incluso/ amplificador 
de isolamento e sensor de vácuo ATEX de uma única fonte

ITENS FORNECIDOS

Unidade de bombeamento completo com separador na 
entrada e condensador de emissão, pronto para o uso, 
com manual. Proteção contra choques para peças de 
vidro devem ser providenciadas pelo cliente. Controle de 
velocidade via corrente de 4-20 mA (4 mA = 0 rpm, 20 mA 
= 1500 rpm). Cabo de sinal de controle de 10 m, cabo de 
alimentação 2 m, sem plugues.

ACESSÓRIOS

PTFE tubo KF DN 25 (1000 mm: 686033) 
Módulo analógico I/O VACUU BUS 4-20mA/ 0-10V (635425) 
Condicionador de sinal 0-10V/4-20mA (635426) 
Energia/ Amplificador de isolamento de entrada 4-20mA 
(635427) 
Sensor de vácuo ATEX + -1 mbar 4-20mA (635423) 
Sensor de vácuo ATEX +-3 mbar 4-20mA (635424) 
Controlador de vácuo CVC 3000 (635028+612090) 
VACUU·BUS® com plugue macho e cabo de 2m (612462)

MV 10C EX VARIO +AK+EK

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. QUÍMICA COM CERTIFICADO ATEX 2 mbar   -   8.1 m³/h

Mais informações em www.vacuubrand.com/atex

DADOS TÉCNICOS

Em conformidade com ATEX 
 
 
 
Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Máxima temperatura de aspiração de gás 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MV 10C EX VARIO +AK+EK 

Câmara de bomba (gases bombeados): II 2G IIC T3 X  
Ambiente com purga de gás inerte: II 2G IIB T4 X 
Ambiente sem purga de gás inerte: II 3G IIB T4 X 

Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb
8 / 4 

8.1 m³/h 
2 mbar 

10 mbar
1.1 bar 

40 °C
Flange pequeno KF DN 25 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
0.5 kW 

IP 54 
651 x 555 x 452 mm 

63 kg

230 V ~ 50 Hz Cabo sem tomada 696947

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS 
 MV 10C EX VARIO +AK+EK 
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BOMBAS DE DIAFRAGMA COM RESIST. QUÍMICA COM CERTIFICADO ATEX

ACESSÓRIOS PARA VACUUBRAND ATEX VARIO®-PUMPS

Módulo Analog-I/O 4-20mA/OUT 0-10V VACUU·BUS® 635425

Sensor ATEX  Precisão: melhor que +-3 mbar 635424

Sensor ATEX  Precisão: +-1 mbar 635423

Power/input amplificador de isolamento IN/OUT 4-20mA EX 635427

Condicionador de sinal IN 0-10V/OUT 4-20mA EX 635426

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

CVC 3000, 100-230 V ~ 50-60 Hz  CEE/CH/UK/US/AUS/CN 635028+612090
 612462

CVC 3000 Configuração fora da área de perigo, sem sensor de vácuo integrado

Controle de alcance 
Interface externa 
Interface para bomba / sensor 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

 1080 / 810 - 0.1 / 0.1 mbar/torr 
RS 232C

Módulo analógico, conectado via amplificador
  144 x 124 x 115 mm 

0.44 kg
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VáCUO LIVRE DE óLEO PARA GASES NãO CORROSIVOS E VAPORES
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VáCUO LIVRE DE óLEO PARA GASES NãO CORROSIVOS E VAPORES

A bomba de diafragma de alumínio da VACUUBRAND é uma combinação perfeita para muitas aplicações 
em laboratórios, porque é livre de óleo, faz pouco ruído e exige pouca manutenção. Os diafragmas têm 
vidas especialmente longas e selam hermeticamente o espaço em disco da câmara de bombeamento para 
proteger as peças mecânicas da corrosão. O alto rendimento se dá graças ao grande volume da câmara de 
aspiração com um espaço morto mínimo. Os diafragmas duplos de FKM, altamente flexíveis com reforço 
de tecido, garantem uma vida útil extremamente longa. As bombas funcionam absolutamente livre de óleo 
e não tem possui peças deslizantes no percurso do gás. Em operação normal, eles são completamente 
livres de abrasão. Além de contribuir para os longos intervalos de manutenção, a falta de abrasão também 
elimina a maior parte das partículas frequentemente geradas no interior das bombas. Isso faz com que as 
bombas de diafragma VACUUBRAND sejam a escolha certa para aplicações limpas.

BOMBAS DE DIAFRAGMA

 + nova tecnologia de conexão interna para uma baixa taxa de vazamento e um desempenho confiável. 
Vácuo final estável, mesmo depois de um tempo de funcionamento muito longo

+ nenhuma abrasão - portanto, livre de contaminação e de poeira

+ vida longa do diafragma devido aos diafragmas duplos altamente flexíveis de FKM, tecido reforçado

+ válvulas de FKM com excelente vida útil

+ com sistema de acionamento inovador e patenteado para um funcionamento tranquilo e livre de vibra-
ções
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VáCUO LIVRE DE óLEO PARA GASES NãO CORROSIVOS E VAPORES

M = Bomba de diafragma 
E, Z, D, V = Número de etapas de 1 até 4 etapas 
NT = indica novas séries de bombas devido alta tecnología  
VARIO® = Bomba com regulação de velocidade e controlador de vácuo CVC 3000

Muitas aplicações de vácuo em laboratórios e operações industriais exigem controle eletrônico de vácuo. O 
sistema de controle VACUUBRAND VARIO® com o controlador de vácuo CVC 3000 oferece vantagens espe-
ciais.

+ controle de vácuo preciso ajustando continuamente a velocidade do motor da bomba de diafragma de 
0-100%

+ quando usado como uma bomba de apoio para as bombas turbomoleculares (com pressão de suporte 
na faixa mbar): Modo turbo patenteado com ajuste automático de velocidade permite melhor pré-vácuo

+ isto resulta em menor aquecimento e um melhor desempenho do gás residual da bomba turbo

+ vida útil do diafragma e das válvulas longas, reduzindo o número de cursos de diafragma

+ operação muito silenciosa e com baixa vibração, redução significativa do consumo de energia

A série de bombas de diafragma VACUUBRAND inclui bombas com uma ampla variação com respeito ao 
fluxo e ao vácuo final. As bombas de diafragma de uma etapa conseguem um vácuo final até 70 mbar 
(absoluto). Unindo a bomba de dois, três ou quatro etapas, podemos criar bombas com o último vácuo que 
consegue 0.3 mbar em alguns modelos. A união das cabeças na paralela produz um fluxo mais alto.

BOMBAS DE DIAFRAGMA

A velocidade de bombeamento de todas as bombas é medida de acordo com a norma ISO 21360
Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar 
"Dados Técnicos"

As nomenclaturas para bombas VACUUBRAND são estabelecidas a partir da nomeação dos seguintes 
códigos, recursos ou componentes:
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até 70 mbar 

até 4 mbar 

até 0,3 mbar 

até 1 mbar 

MZ 2 NT pág. 122
2.2 m³/h

MD 4 NT pág. 126
3.8 m³/h

ME 2 NT pág. 116
2.0 m³/h

ME 1 pág. 114
0.7 m³/h

ME 4 NT pág. 116
4.0 m³/h
ME 8 NT pág. 120
7.3 m³/h
ME 16 NT pág. 120
16.4 m³/h

MD 1 pág. 124
1.2 m³/h

MD 12 NT pág. 128
12.1 m³/h

ME 4R NT pág. 118
3.8 m³/h

MZ 2D NT pág. 122
2.3 m³/h

MV 2 NT VARIO pág. 130
3.3 m³/h

MV 2 NT pág. 130
2.2 m³/h
MV 10 NT pág. 132
10.4 m³/h

MV 10 NT VARIO pág. 132
12.1 m³/h

MD 4 NT VARIO pág. 126
5.7 m³/h
MD 12 NT VARIO pág. 128
13.4 m³/h

Bombas de diafragma com controle 
de vácuo eletrônico

Vácuo final (abs.) Bombas de diafragma 
sem controlador de 
vácuo

Bombas de diafragma com vácuo 
manual e controle de pressão

Todas as velocidades de bombeamento mencionadas são para a frequência de rede elétrica de 50 Hz (se aplicável)

DESCRIçãO 
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBA DE DIAFRAGMA 100 mbar   -   0.7 m³/h

Filtração a vácuo é uma das aplicações mais comuns utilizadas para preparação de amostras em química, 
microbiologia, controle de águas residuais e outros processos analíticos. As novas bombas de diafragma 
ME 1 e ME 1C oferecem um fácil manuseio, uma solução compacta de alta performance, perfeita para 
filtrações simples. Este novo euipamento, com alta tecnologia para bombas de diafragma livres de óleo 
MD 1 e MD 1C, possui longo tempo de vida útil do diafragma. O design inovador com interruptor montado 
na parte superior de fácil acesso garante o funcionamento prático e rápido para o dia-a-dia de trabalho de 
laboratório. Diafragmas robustos em PTFE e válvulas proporcionam resistência química ótima. A válvula 
reguladora de vácuo manual, com relógio comparador para ajuste de velocidade de bombeamento e vácuo 
final, está disponível como acessório.

ME 1

+ simples de operar, com um botão central no corpo da 
bomba

+ muito silenciosa e baixa vibração

+ requer mínimo espaço de bancada

+ vida longa comprovada do diafragma, praticamente 
livre de manutenção

+ materiais em contato com o meio: PTFE, alumínio

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz Curva de bomba em 50 Hz 
(volume 10 L)
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Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente 
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 6 mm (686000) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001) 
Unidade de válvula reguladora de vácuo para ME 1 
(696842) 

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

ME 1 

1 / 1 
0.7 / 0.85 m³/h 

100 mbar 
1.1 bar 

Bocal da mangueira DN 6-10 mm 
Silenciador / G 1/8" 

0.04 kW 
IP 40 

247 x 121 x 145 mm 
5.0 kg

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 721000

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 721001

INFORMAçõES PARA PEDIDOS ME 1 

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 721002

100-120 V ~ 50-60 Hz US 721003

100-120 V ~ 50-60 Hz / 200-230 V ~ 50-60 Hz
  Ex* **721005

BOMBA DE DIAFRAGMA
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBA DE DIAFRAGMA 70  mbar   -   2.0 / 4.0 m³/h

Bombas de diafragma livres de óleo são uma excelente solução para a evacuação e bombeamento de 
gases. Todas as peças em contato com o meio são feitos de alumínio e plástico selecionados, permitindo 
uma vasta gama de aplicações não-corrosivas. A construção de uma etapa oferece a vantagem de elevada 
velocidade de bombagem e um vácuo máximo de 70 mbar. A elevada flexibilidade dos diafragmas duplos 
de FKM é ideal para a vida útil prolongada. As novas características da série NT melhoram o desempenho.

ME 2 NT - ME 4 NT

+ bombeamento e evacuação livres de contaminação

+ alta capacidade de aspiração, mesmo perto do vácuo 
final

+ muito silenciosa

+ ME NT 4 com baixa vibração e velocidade de bom-
beamento superior

+ vida longa do diafragma, portanto, custos mínimos de 
operação e manutenção

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz Curva de bomba em 50 Hz 
(volume 10 L)
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Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente 
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente

ACESSóRIOS

Válvula reguladora de vácuo com manômetro (696840) 
VaCUU·laN® Mini-Network (2614455) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

ME 2 NT 

1 / 1 
2.0 / 2.2 m³/h 

70 mbar 
2 bar 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Silenciador / G 1/4" 

0.18 kW 
IP 40 

243 x 211 x 198 mm 
10.2 kg

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

ME 4 NT 

2 / 1 
4.0 / 4.4 m³/h 

70 mbar 
2 bar 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
2 x silenciador / G1/4" 

0.18 kW 
IP 40 

243 x 239 x 198 mm 
11.0 kg

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 730000

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 730002

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US 730003

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 731000

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 731001

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 731002

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US 731003

100-115 V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz / 
200-230 V ~ 50-60 Hz  Ex* **731005

INFORMAçõES PARA PEDIDOS ME 2 NT 

INFORMAçõES PARA PEDIDOS ME 4 NT 

BOMBA DE DIAFRAGMA
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBA DE DIAFRAGMA 100 mbar   -   3.8 m³/h

Esta bomba de diafragma de uma fase funciona como um gerador de vácuo e como um compressor. Todas 
as partes em contato com o meio bombeado são feitas de alumínio e plásticos selecionados (diafragmas de 
PTFE e válvulas). Eles permitem uma ampla gama de aplicações para gases não-corrosivos. As ligações de 
entrada e de saída da ME 4R NT  estão equipadas com válvulas de regulagem de vácuo e de sobrepressão. A 
pressão de compressão e o nível de vácuo podem ser ajustados. O nível de vácuo de entrada e a pressão de 
saída são indicadas por manômetros.

ME 4R NT

+ bombeamento, evacuação e de compressão livres de 
contaminação

+ alta capacidade de aspiração, mesmo perto do vácuo 
final

+ ajuste da pressão e do nível de vácuo com válvulas 
reguladoras

+ muito baixa vibração

+ vida longa do diafragma, portanto, custos mínimos de 
operação e manutenção

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz Curva de bomba em 50 Hz 
(volume 10 L)
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Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

ME 4R NT 

2 / 1 
3.8 / 4.2 m³/h 

100 mbar 
4 bar 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.18 kW 
IP 40 

243 x 239 x 290 mm 
11.5 kg

100-115 V ~ 50-60 Hz /
120 V ~ 60 Hz US 731103

230 V ~ 50-60 Hz CEE 731100

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN 731102

INFORMAçõES PARA PEDIDOS ME 4R NT 

BOMBA DE DIAFRAGMA
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBA DE DIAFRAGMA 70 mbar   -   7.3 / 16.4 m³/h

Bombas de diafragma isentas de óleo são uma excelente solução para a aspiração e evacuação de vapores. 
A construção de um estágio proporciona a vantagem de uma boa velocidade de bombagem e um vácuo 
máximo de 70 mbar. Todas as peças em contato com o meio são feitos de alumínio e de plásticos seleciona-
dos que permitem uma ampla aplicação com gases não-corrosivos. O duplo diafragma feito de FPM flexível 
com tecido durável proporciona longa vida. Estas bombas são caracterizadas por um elevado rendimento. 
A bomba ME 16 NT, com seus oito cilindros, oferece capacidade de sucção especialmente elevada. Bombas 
de oito cilindros NT são conhecidas por sua operação silenciosa e o revestimento da superfície a torna mais 
fácil de limpar.

ME 8 NT - ME 16 NT

+ bombeamento e evacuação livres de contaminação

+ alta capacidade de aspiração, mesmo perto do vácuo 
final

+ muito silenciosa

+ muito baixa vibração

+ vida longa do diafragma, portanto, custos mínimos de 
operação e manutenção

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz Curva de bomba em 50 Hz 
(volume 100 L)



121

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos (: ME 16 NT) 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

ACESSóRIOS ME 8 NT

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ACESSóRIOS ME 16 NT

Tubo de aço inoxidável KF DN 25 (1000 mm: 673337) 
Bocal de mangueira DN 15 mm / G 1/2" (642472) 
Flange pequena KF DN 16 / G 1/2" (672101)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máxima de resistência na saída 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

ME 8 NT 

4 / 1 
7.3 / 8.1 m³/h 

70 mbar 
2 bar 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
2 x silenciador / G1/4" 

0.25 kW 
IP 40 

325 x 239 x 198 mm 
16.4 kg

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máxima de resistência na saída 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

ME 16 NT 

8 / 1 
16.4 / 18.4 m³/h 

70 mbar 
1.1 bar 

Flange pequeno KF DN 25 
Silenciador / G 1/2" 

0.44 kW 
IP 40 

554 x 260 x 359 mm 
30.6 kg

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 734000

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 734001

120 V ~ 60 Hz US 734003

100 V ~ 50-60 Hz US 734006

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 734002

INFORMAçõES PARA PEDIDOS ME 8 NT 

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 741000

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 741002

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US 741003

INFORMAçõES PARA PEDIDOS ME 16 NT 

BOMBA DE DIAFRAGMA
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBA DE DIAFRAGMA 7 / 4 mbar   -   2.2 / 2.3 m³/h

Bombas de diafragma livres de óleo são uma excelente solução para a evacuação contínua e de bom-
beamento de gases. Todas as partes da série MZ 2 em contato com o meio são feitas de alumínio e plásticos 
selecionados, permitindo uma ampla gama de aplicações para gases não-corrosivos. A bomba de duas 
fases permite a vantagem de um elevado bombeamento até 4 mbar. A elevada flexibilidade dos diafragmas 
duplos de FPM é ideal para a vida útil prolongada. As novas características da série NT melhoram o desem-
penho.

MZ 2 NT - MZ 2D NT

+ bombeamento e evacuação livres de contaminação

+ alta capacidade de aspiração, mesmo perto do vácuo 
final

+ bom vácuo final

+ completamente silenciosa e com baixa vibração

+ vida longa do diafragma, portanto, custos mínimos de 
operação e manutenção

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz Curva de bomba em 50 Hz 
(volume 10 L)
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Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente 
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente

ACESSóRIOS MZ 2 NT

Flange pequena KF DN 16 / G 1/4" (662590) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ACESSóRIOS MZ 2D NT

Tubo de aço inoxidável KF DN 16 (1000 mm: 673336)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MZ 2 NT 

2 / 2 
2.2 / 2.4 m³/h 

7 mbar 
2 bar 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
Silenciador / G 1/4" 

0.18 kW 
IP 40 

243 x 239 x 198 mm 
11.0 kg

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MZ 2D NT 

2 / 2 
2.3 / 2.5 m³/h 

4 mbar 
1.1 bar 

Flange pequeno KF DN 16 
Silenciador / G 1/4" 

0.18 kW 
IP 40 

243 x 242 x 198 mm 
11.4 kg

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US 732203

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 732000

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 732001

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 732002

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US 732003

100-115 V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz / 
200-230 V ~ 50-60 Hz  Ex* **732005

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MZ 2 NT 

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 732200

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 732202

100-115 V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz / 
200-230 V ~ 50-60 Hz  Ex* **732205

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MZ 2D NT 

BOMBA DE DIAFRAGMA
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBA DE DIAFRAGMA 1.5 mbar   -   1.2 m³/h

A bomba de diafragma MD 1 é uma excelente solução para o bombeamento de vapores não-corrosivos e 
gases, chegando a 1,5 mbar. As bombas em três fases oferecem a vantagem de uma elevada capacidade de 
aspiração e um alto vácuo final, quando comparadas com as de dois estágios. A bomba MD 1 é uma bomba 
de vibração muito baixa, com uma longa vida dos diafragmas documentados em anos de testes. Com um 
interior de alumínio e plásticos selecionados (diafragmas e válvulas em PTFE / FKM e FKM, respectivamente) 
as bombas são adequadas para uma longa lista de aplicações em gases não-corrosivos.

MD 1

+ bombeamento e evacuação livres de contaminação

+ alta capacidade de aspiração, mesmo perto do vácuo 
final

+ vácuo final excelente

+ completamente silenciosa e com baixa vibração

+ membranas com vida longa, sistema de movimentação 
de diafragma livre de manutenção

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz Curva de bomba em 50 Hz 
(volume 10 L)
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*Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente 
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 6 mm (686000) 
Flange pequena KF DN 16 / G 1/8" (637425)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MD 1 

4 / 3 
1.2 / 1.4 m³/h 

1.5 mbar 
1.1 bar 

Bocal de mangueira DN 6 mm 
Silenciador / G 1/8" 

0.08 kW 
IP 42 

303 x 143 x 163 mm 
6.5 kg

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 696080

200-230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 696082

200-230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 696081

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 1 

100-120 V ~ 50-60 Hz US 696083

120 V ~ 60 Hz US *696073

100-120 V ~ 50-60 Hz / 
200-230 V ~ 50-60 Hz  Ex* **696087

BOMBA DE DIAFRAGMA
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Outras informações em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBA DE DIAFRAGMA 1 mbar   -   3.8 / 5.7 m³/h

Estas bombas de diafragma de três estágios são uma excelente solução, isentas de óleo, para bombeamen-
to contínuo de gases não-corrosivos. Elas chegam a um excelente vácuo final de 1 mbar. Todas as peças em 
contacto com os gases e os vapores são feitas de alumínio, aço inoxidável e plástico cuidadosamente sele-
cionados adequados para enorme gama de aplicações com gases não-corrosivos. A nova série NT fornece 
uma operação silenciosa, baixa vibração, alta estanqueidade e um melhor desempenho. O diafragma duplo 
reforçado com tecido altamente flexível feito de FKM é ideal para a vida operacional prolongada. O desenho 
VARIO® inclui a bomba VARIO® e o controlador de vácuo CVC 3000 com a cabeça externa. O controle de 
velocidade VARIO® do motor estende ainda mais a longa vida de diafragmas e válvulas.

MD 4 NT - MD 4 NT VARIO

+ bombeamento e evacuação livres de contaminação

+ alta capacidade de aspiração, mesmo perto do vácuo 
final

+ VARIO® opção de auto-regulagem de vácuo durante o 
processo

+ excelente vácuo final, versão VARIO® com velocidade de 
bombeamento superior e TURBO·MODE para uso como 
suporte para bombas turbo

+ Controlador CVC 3000 em versão VARIO® oferece uma 
operação fácil com menus e texto intuitivos

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz Curva de bomba em 50 Hz 
(volume 10 L)
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Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos (: MD 4 NT VARIO) 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente 
**Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente

ACESSóRIOS MD 4 NT

Tubo de aço inoxidável KF DN 16 (1000 mm: 673336)

ACESSóRiOS MD 4 NT VARiO

Tubo de aço inoxidável KF DN 16 (1000 mm: 673336) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máxima de resistência na saída 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MD 4 NT 

4 / 3 
3.8 / 4.3 m³/h 

1 mbar 
1.1 bar 

Flange pequeno KF DN 16 
Silenciador / G 1/4" 

0.25 kW 
IP 40 

325 x 239 x 198 mm 
16.4 kg

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
Máxima de resistência na saída 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de vácuo 
 
Capacidade do motor  
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MD 4 NT VARiO 

CVC 3000
4 / 3 

5.7 m³/h 
1 mbar 
1.1 bar 

Flange pequeno KF DN 16 
Silenciador / G 1/4" 

Flange pequeno KF DN 16, tubo de con. 10/8 mm PTFE, 
bocal de mangueira DN 6/10 mm

0.53 kW 
IP 20 

325 x 235 x 245 mm 
18.6 kg

230 V ~ 50-60 Hz CN Ex* 736006

230 V ~ 50-60 Hz CH Ex* 736001

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 736000

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 736002

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US 736003

100-115 V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz / 
200-230 V ~ 50-60 Hz  Ex* **736005

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 4 NT 

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 736300

100-120 V ~ 50-60 Hz US 736303

200-230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 736301

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 4 NT VARIO 

BOMBA DE DIAFRAGMA
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Outras informações em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBA DE DIAFRAGMA 2 / 1.5 mbar   -   12.1 / 13.4 m³/h

Essas bombas de diafragma livres de óleo são bombas especialmente poderosas para a evacuação e o bom-
beamento de gases não agressivos. O desenho de três estágios combina uma velocidade de bombeamento 
especialmente elevada com um vácuo final excelente até 2 mbar e até 1,5 mbar com a versão VARIO®. For-
nece um controle preciso de vácuo e sempre consiste em uma bomba e o controlador de vácuo CVC 3000 
com sensor externo. Para o uso como bomba de apoio oferece a adaptação contínua da velocidade para 
um pré-vácuo optimizado. O diafragma altamente flexível, duplo, feito de FKM e reforçado, oferece vida útil 
prolongada que aumenta especialmente com a operação controlada via a velocidade do motor. Como todas 
as bombas de diafragma da VACUUBRAND fornecem um vácuo absolutamente livre de óleo e um vácuo 
limpo, pois elas não tem vedações deslizantes. Não ocorre formação de poeira, que pode voltar para a apli-
cação, como muitas vezes é o caso com bombas scroll ou piston.

MD 12 NT - MD 12 NT VARIO

+ bombeamento e evacuação livres de contaminação

+ alta capacidade de aspiração, mesmo perto do vácuo 
final

+ VARIO® com controlador de vácuo CVC 3000 fácil de 
usar e removível com menu de texto completo

+ VARIO® para ajuste individual do nível de vácuo durante 
o processo

+ VARIO® com TURBO·MODE é o melhor vácuo final para 
o uso como uma bomba de lastro para turbomolecu-
lares

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz Curva de bomba em 50 Hz 
(volume 100 L)
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DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de vácuo 
 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

ACESSóRIOS MD 12 NT

Tubo de aço inoxidável KF DN 25 (1000 mm: 673337) 
Bocal de mangueira DN 15 mm / G 1/2" (642472) 
Flange pequena KF DN 16 / G 1/2" (672101)

ACESSóRiOS MD 12 NT VARiO

Tubo de aço inoxidável KF DN 25 (1000 mm: 673337) 
Bocal de mangueira DN 15 mm / G 1/2" (642472) 
Flange pequena KF DN 16 / G 1/2" (672101) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MD 12 NT 

8 / 3 
12.1 / 13.3 m³/h 

2 mbar 
1.1 bar 

Flange pequeno KF DN 25 
Silenciador / G 1/2" 

0.44 kW 
IP 40 

554 x 260 x 359 mm 
30.6 kg

MD 12 NT VARiO 

CVC 3000
8 / 3 

13.4 m³/h 
1.5 mbar 

1.1 bar 
Flange pequeno KF DN 25 

Silenciador / G 1/2" 
Flange pequeno KF DN 16, tubo de con. 10/8 mm PTFE, 

bocal de mangueira DN 6/10 mm
0.53 kW 

IP 40 
554 x 260 x 420 mm 

31.2 kg

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 743000

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 743002

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 743001

100-115 V ~ 50-60 Hz /
120 V ~ 60 Hz  US 743003

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 12 NT 

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 743100

100-120 V ~ 50-60 Hz US 743103

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 12 NT VARIO 

BOMBA DE DIAFRAGMA
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Outras informações em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBA DE DIAFRAGMA 0.5 / 0.3 mbar   -   2.2 / 3.3 m³/h

As bombas de quatro estágios livres de óleo VACUUBRAND, são uma excelente solução para evacuar uma 
grande quantidade de gases não agressivos e alançam uma alto vácuo final e uma al vazão. Todas as peças 
de contato com o meio são feitas de alumínio, aço inoxidável e materiais plásticos selecionados adequa-
dos para uma ampla gama de aplicações em gases não-corrosivos. A nova série NT é mais silenciosa e tem 
baixa vibração, com resultados técnicos melhorados. A fabricação reforçou ainda mais o diafragma duplo 
feito de FPM para uma vida mais longa. A versão VARIO® NT fornece vácuo precisos devido ao seu motor de 
velocidade variável. A estação VARIO® inclui a bomba VARIO®, o controlador CVC 3000 e o sensor de vácuo 
externo. O motor de velocidade variável proporciona uma vida mais longa para os diafragmas.

MV 2 NT - MV 2 NT VARIO

+ evacuação e bombeamento livres de contaminação

+ alta taxa de vazão, mesmo próximo vácuo final

+ opção VARIO® de auto-regulagem para otimização do 
vácuo durante o processo

+ excelente vácuo final, e ainda melhor vácuo final com 
VARIO® versão em TURBO·MODE para uso como bomba 
de apoio para bombas turbomoleculares

+ controlador CVC 3000 em modelos VARIO® oferece fácil 
operação com menus claros e intuitivos

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz Curva de bomba em 50 Hz 
(volume 10 L)
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DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos (: MV 2 NT VARIO) 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

ACESSóRIOS MV 2 NT

Tubo de aço inoxidável KF DN 16 (1000 mm: 673336)

ACESSóRiOS MV 2 NT VARiO

Tubo de aço inoxidável KF DN 16 (1000 mm: 673336) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

MV 2 NT 

4 / 4 
2.2 / 2.4 m³/h 

0.5 mbar 
1.1 bar 

Flange pequeno KF DN 16 
Silenciador / G 1/4" 

0.25 kW 
IP 40 

325 x 239 x 198 mm 
16.4 kg

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de vácuo 
 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MV 2 NT VARiO 

CVC 3000
4 / 4 

3.3 m³/h 
0.3 mbar 

1.1 bar 
Flange pequeno KF DN 16 

Silenciador / G 1/4" 
Flange pequeno KF DN 16, tubo de con. 10/8 mm PTFE, 

bocal de mangueira DN 6/10 mm
0.53 kW 

IP 20 
325 x 235 x 245 mm 

18.9 kg

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 738000

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 738001

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN Ex* 738002

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 50-60 Hz US  738003

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MV 2 NT 

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 738100

100-120 V ~ 50-60 Hz US 738103

200-230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 738101

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MV 2 NT VARIO 

BOMBA DE DIAFRAGMA
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Outras informações em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

BOMBA DE DIAFRAGMA 0.5 / 0.3 mbar   -   10.4 / 12.1 m³/h

Bombas de diafragma de quatro estágios livres de óleo são uma excelente solução para o bombeamento 
contínuo de gases. Todas as peças em contato com os vapores ou gases bombeados são feitos de alumínio, 
aço inoxidável e plástico cuidadosamente selecionados, adequados para uma ampla gama de aplicações 
não-corrosivas. Estas bombas oferecem a combinação vantajosa de alta velocidade de bombeamento com 
um vácuo final extraordinário até 0,5 mbar, e até 0,3 mbar na versão com controle da velocidade do motor 
VARIO®. O altamente flexível diafragma duplo feito de FKM, reforçado, oferece vida útil prolongada. O siste-
ma VARIO® consiste na bomba VARIO® e o controlador de vácuo CVC 3000 com a cabeça de calibre externo. 
Fornece um controle preciso de vácuo, velocidade de bombeamento mais elevada e um melhor vácuo final. 
Bombas de oito cilindros NT apresentam uma operação silenciosa, com superfícies fáceis de limpar.

MV 10 NT - MV 10 NT VARIO

+ bombeamento e evacuação livres de contaminação

+ alto desempenho, mesmo perto do vácuo final

+ VARIO® com controlador de vácuo CVC 3000 removível, 
pode ser arranjado de forma flexível, fácil de usar com 
menu claro

+ VARIO® para uma adaptação individual do vácuo nos 
respectivos processos

+ VARIO® com TURBO·MODE para alcançar o melhor 
vácuo final, indicada para uso como bomba de apoio 
para bombas turbomoleculares

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz Curva de bomba em 50 Hz 
(volume 100 L)
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Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

ACESSóRIOS MV 10 NT 

Tubo de aço inoxidável KF DN 25 (1000 mm: 673337) 
Bocal de mangueira DN 15 mm / G 1/2" (642472) 
Flange pequena KF DN 16 / G 1/2" (672101) 
 

ACESSóRiOS MV 10 NT VARiO

Tubo de aço inoxidável KF DN 25 (1000 mm: 673337) 
Bocal de mangueira DN 15 mm / G 1/2" (642472) 
Flange pequena KF DN 16 / G 1/2" (672101) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso, com 
o manual

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento a 50/60 Hz 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MV 10 NT 

8 / 4 
10.4 / 11.6 m³/h 

0.5 mbar 
1.1 bar 

Flange pequeno KF DN 25 
Silenciador / G 1/2" 

0.44 kW 
IP 40 

554 x 260 x 359 mm 
30.6 kg

DADOS TÉCNICOS

Controlador de vácuo 
Número de cilindros / etapas 
Máxima velocidade do bombeamento 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão de vácuo 
 
Capacidade do motor 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MV 10 NT VARiO 

CVC 3000
8 / 4 

12.1 m³/h 
0.3 mbar 

1.1 bar 
Flange pequeno KF DN 25 

Silenciador / G 1/2" 
Flange pequeno KF DN 16, tubo de con. 10/8 mm PTFE, 

bocal de mangueira DN 6/10 mm
0.53 kW 

IP 40 
554 x 260 x 420 mm 

31.2 kg

230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 744000

100-115 V ~ 50-60 Hz / 
120 V ~ 60 Hz US 744003

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MV 10 NT 

200-230 V ~ 50-60 Hz CEE Ex* 744100

200-230 V ~ 50-60 Hz UK Ex* 744102

100-120 V ~ 50-60 Hz US 744103

200-230 V ~ 50-60 Hz CH, CN Ex* 744101

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MV 10 NT VARIO 

BOMBA DE DIAFRAGMA
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ACESSóRIOS PARA BOMBAS DE DIAFRAGMA

ACESSóRIOS PARA BOMBAS DE DIAFRAGMA

Sistemas de vácuo com peças pequenas de flange exigem as conexões correspondentes do sistema para a 
bomba de vácuo. Nossas pequenas ligações de flange para bombas de diafragma e os elementos de ligação 
flexíveis permitem a integração da bomba para o sistema de vácuo. 

Extensão para pequena flange KF DN 16 para as 
seguintes bombas de diafragma

na entrada:

ME 4 NT 662591
ME 8 NT, MZ 2 NT 662590
MD 1 637425

Extensão para pequena flange KF DN 16 para as 
seguintes bombas de diafragma

na saída:

MZ 2 NT, MZ 2D NT 662590
MD 1 636553
ME 8 NT, MD 4 NT, MV 2 NT 662512
ME 16 NT, MD 12 NT, MV 10 NT 672101
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ACESSóRIOS PARA BOMBAS DE DIAFRAGMA

ACESSóRIOS PARA BOMBAS DE DIAFRAGMA

Conexões flexíveis: 
Mangueiras PVC com flange KF DN 16

 686010
 686020
Comprimento 500 mm 
Comprimento 1000 mm

Conexões flexíveis:
Tubos de metal com pequenas flanges KF DN 16

 673306
 673316
 673326
 673336

Comprimento 250 mm 
Comprimento 500 mm 
Comprimento 750 mm 
Comprimento 1000 mm

 Acessórios adicionais:

Conexões flexíveis adicionais página 210
Componentes de pequenas flanges página 204
Válvulas operadas manualmente, ex., VS 16 /
Válvulas (solenóides) operadas eletricamente 
 página 192
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OEM OU BOMBAS INTEGRADAS
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OEM OU BOMBAS INTEGRADAS

Aplicações OEM - Nós adaptamos nossas bombas para suas necessidades de aplicação: Cor, interfaces 
elétricas, suporte e muitas outras coisas podem ser alteradas nas versões OEM. Bombas VACUUBRAND 
VARIO®-SP com 24 V DC são desenvolvidas e projetadas para integração em seus equipamentos. Desde 
décadas se utilizam internacionalmente em várias aplicações.

As bombas de diafragma VARIO®-SP da VACUUBRAND combinam a tecnologia comprovada da tampa de 
cilindro e do diafragma, com a mais sofisticada tecnologia de controle e acionamento. Este componente do 
sistema (SP = SystemPump) freqüentemente se integra em instalações ou equipamentos onde é necessário 
e benéfico para controlar os parâmetros de tecnologia de vácuo. O acionamento com tensão contínua de 24 
V com comutação eletrônica (sem escovação) não requer uma manutenção e oferece dimensões compactas 
incomparáveis. O sistema eletrônico de controle flexível e de alta qualidade integrado na bomba facilita 
a integração da bomba de vácuo no sistema geral. A variação da velocidade do motor permite atingir um 
desempenho ótimo e oferece a possibilidade de controlar o processo de vácuo, alterando a capacidade de 
aspiração da bomba. Isto permite também otimizar as características de desempenho tais como, por exem-
plo, a vida útil, o nível de ruído e o consumo de energia. A velocidade do motor se especifica internamente 
(velocidade fixa) ou através de um sinal digital ou analógico externo.

BOMBAS DE DIAFRAGMA COM 24V DC PARTICULARMENTE PARA A INTEGRAçãO 
COM PRODUTOS OEM

+ velocidade variável possível de 200-2400 min-1, permitindo um bombeamento mais rápido com alta velo-
cidade

+ melhora no vácuo final em baixa velocidade

+ significativamente longa vida do diafragma e válvula

+ extremamente compacto, posições flexíveis de montagem realizáveis

+ mais silenciosa e baixa vibração

+ menor consumo de energia, menor calor perdido

+ controle de velocidade fixo ou ajuste externo através de vários sinais analógicos e digitais

+ alimentação com 24 V DC para uso mundial
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Outras informações em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

OEM OU BOMBAS INTEGRADAS 1 / 2 mbar   -   1.8 m³/h

A bomba de diafragma de três etapas MD 1 VARIO-SP com o seu motor de velocidade variável, tem mais 
capacidade de aspiração e melhor vácuo final que o modelo correspondente com motor de velocidade fixa. 
O motor de corrente contínua 24 V DC (sem manutenções) permite a integração fácil da bomba em outro 
equipamento e operação independente da tensão de linha. A bomba é especialmente silenciosa e sem 
vibrações, e tem uma excelente vida útil dos seus diafragmas e válvulas. Para resistência química excepcio-
nal interna da bomba, também está disponível a versão química (MD 1C VARIO-SP).

MD 1 VARIO-SP E MD 1C VARIO-SP

+ livre de contaminação na evacuação e bombeamento

+ alto fluxo de desempenho, mesmo vácuo final

+ velocidade variável: Bomba rápida para baixo vácuo em 
alta velocidade de motor, mantém a vácuo com a veloci-
dade do motor reduzida

+ silenciosa e com baixa vibração, especialmente em 
baixa velocidade, muito poderosa e extremamente 
compacta

+ MD 1C VARIO-SP em versão química, com válvula de gás 
ballast, resistência química e alta tolerância a vapores

Curva de velocidade de bombeamento 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba  
com/sem lastro de gás 
(10 l de volume)
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DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento (2400 min-1) 
Vácuo final (abs.) 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Máx. corrente 
Tipo Corrente (<10 mbar, 1500 min-1) 
Faixa de velocidade do motor 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

ACESSóRIOS MD 1 VARIO-SP

Tubo de vácuo de borracha DN 6 mm (686000) 
Flange pequena KF DN 16 / G 1/8" (637425)

ACESSóRIOS MD 1C VARIO-SP

Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Estação de bomba completamente montada, pronta para 
uso, com o manual.

MD 1 VARiO-SP 

4 / 3 
1.8 m³/h 

1 mbar (700 min-1) 
1.1 bar 

Bocal de mangueira DN 6 mm 
Silenciador / G 1/8" 

0.064 kW 
7 a

1.5 A 
200 - 2400 min-1 

223 x 143 x 163 mm 
4.1 kg

24 V ~ DC Cabo sem tomada 696110
 Ex* 

24 V ~ DC Cabo sem tomada 696101
 Ex* 

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 1 VARIO-SP 

INFORMAçõES PARA PEDIDOS MD 1C VARIO-SP 

OEM OU BOMBAS INTEGRADAS

DADOS TÉCNICOS

Número de cilindros / etapas 
Máxima capacidade de bombeamento (2400 min-1) 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Máximo contrapressão (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Máx. corrente 
Tipo Corrente (<10 mbar, 1500 min-1) 
Faixa de velocidade do motor 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

MD 1C VARiO-SP 

4 / 3 
1.8 m³/h 

2 mbar (1500 min-1) 
4 mbar (1500 min-1)

1.1 bar 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm

Bocal de mangueira DN 8 mm 
0.064 kW 

7 a 
1.5 A

200 - 2400 min-1

235 x 143 x 175 mm 
4.2 kg
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BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E BOMBAS HYBRID
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BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E BOMBAS HYBRID

Bombas de palhetas rotativas são usadas sempre que você precisa chegar a um vácuo de até 10-3 mbar. As 
bombas rotativas de palhetas VACUUBRAND são poderosas, compactas e graças a vários acessórios têm 
grande aplicação. Elas têm um sistema de lubrificação por circulação otimizada pela bomba de óleo inte-
grada e tem um grande volume de óleo. Isto permite chegar a grandes intervalos de manutenção e troca de 
óleo. O lastro de gás, com uma grande quantidade de gás, proporciona uma elevada tolerância ao vapor de 
água e solventes. A capacidade de sucção da bomba de palhetas rotativas é indicada a pressão atmosférica 
como habitual para os padrões PNEUROP. No entanto, na prática, é decisiva a capacidade de sucção do vá-
cuo necessário no processo. Igualmente importante é a alta capacidade de sucção ao longo de uma ampla 
faixa de pressão. Depois da desconexão o agregado é a prova de vácuo para proteger contra a ventilação e 
contra os retornos de óleo indesejados.

BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E ESTAçõES DE VáCUO, BOMBAS COM 
RESISTêNCIA qUíMICA HYBRID

+ caminho de vapor livre de constrição permite altas taxas de fluxo de volume, mesmo quando próximo ao 
vácuo final

+ elevada tolerância para a água e os vapores do solvente, porque o lastro de gás é em alto volume

+ funcionamento silencioso e excelente vácuo final, mesmo com o lastro de gás

+ proteção contra corrosão ativa: o circuito de óleo é selado à prova de vácuo para evitar a entrada de 
gases corrosivos e impurezas do óleo para a câmara de óleo em estado parado

+ novo design do circuito de lubrificação e grande volume de óleo utilizável oferecem os intervalos entre as 
trocas de óleo e os intervalos de serviço prolongados.

+ design compacto, baixo peso e facilidade de manutenção devido ao design telescópico



142

BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E BOMBAS HYBRID

As bombas de palhetas rotativas VACUUBRAND são ideais para uso em química e física. O sistema de lastro 
de gás de alto desempenho ajuda a evitar a condensação na bomba. Ao mesmo tempo as bombas de vácuo 
atingem vácuos finais excepcionais mesmo com válvula de lastro de gás aberta. Para aplicações na faixa de 
vácuo médio, que tem exigências especiais para a proteção de bombas e ao meio ambiente, recomenda-
mos soluções de bombas e sistemas de palhetas rotativos VACUUBRAND. As unidades de bombeamento PC 
3 com uma bomba de palhetas rotativas de duas fases (RZ 2.5 - 9) são perfeitamente preparadas com um 
vidro retentor de condensados ao lado da saída, um filtro de saída FO e acessórios adequados para evacuar 
grandes quantidades de vapores condensáveis. A bomba química HYBRID RC 6  é uma combinação otimiz-
ada contra corrosão de uma bomba de palhetas rotativas de dois estágios e de uma bomba de diafragma 
química de materiais resistentes à corrosão. A bomba RC 6 oferece os benefícios de uma bomba de diafrag-
ma química e um baixo vácuo final de uma bomba de palhetas rotativas de duas fases.

Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

Curva de velocidade de 
bombeamento em 
50 Hz, sem lastro de gás

Há pacotes disponíveis para uma solução de sistema com escape de óleo no filtro de exaustão (com válvula 
de sobrepressão de segurança embutida) e válvula manual em linha, por exemplo, para aquecer a bomba. 
Há também um pacote disponível com um medidor adicional de vácuo fino VACUU·VIEW extended.

7 REGRAS DE OURO qUANDO USAMOS BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS

+ Antes da utilização, aquecer bomba com entrada bloqueada para reduzir a condensação na bomba

+ Evite partículas para proteger as peças mecânicas

+ Nunca bloqueie a saída da bomba

+ Use o lastro de gás para purgar vapores condensáveis

+ Usar uma armadilha fria para proteger a bomba de vapores corrosivos e condensáveis

+ Após a aplicação concluída, execute o bombeamento por alguns minutos com a entrada bloqueada e o 
lastro de gás aberto para purgar os vapores dos solventes

+ Verifique o óleo e mantenha a regularidade
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Vácuo final 
atingível 

até 2x10-1 mbar 

até 2x10-3 mbar 

RE 6 pág. 146
5.7 m³/h

RE 2.5 pág. 144
2.3 m³/h

RE 9 pág. 148
8.9 m³/h

RZ 2.5 pág. 144
2.3 m³/h

RZ 9 pág. 148
8.9 m³/h

PC 3 / RZ 2.5 pág. 144
2.3 m³/h

PC 3 / RZ 6 pág. 146
5.7 m³/h

RZ 6 pág. 146
5.7 m³/h

PC 3 / RZ 9 pág. 148
8.9 m³/h 

RC 6 pág. 150
5.9 m³/h 

PC 8 / RC 6 pág. 150
5.9 m³/h

RZ 2.5 +FO +VS 16  
2.3 m³/h pág. 144

RZ 6 +FO +VS 16  
5.7 m³/h pág. 146

RZ 6 +FO +VS 16 
+VACUU·ViEW exten-
ded  
5.7 m³/h pág. 147

Bombas com re-
sistência química 
HYBRID

Pacotes para 
soluções  
até 2x10-3 mbar

Descrição RE / RZ Estação de vácuo PC 3

DESCRIçãO

página pág. 152 pág. 155 pág. 180pág. 154

Conjunto de 
controle de vácuo 
médio

Separador na 
entrada AK

óleos para bombas 
de palhetas rotativas

Filtros de óleo FO

página pág. 156 pág. 197 pág. 202

Válvulas (solenóides) 
operadas eletrica-
mente

Retentor de condensa-
dos com filtro de óleo 
em linha

Válvulas operadas ma-
nualmente, ex., VS 16
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

A RE 2,5 de um estágio e a RZ 2,5 de dois estágios são bombas de palhetas rotativas de alto desempenho 
com design compacto e baixo peso. Elas são a solução ideal para uma ampla gama de laboratórios ou 
aplicações que necessitam de baixo vácuo final e uma vazão média. A estação de vácuo de palhetas rotati-
vas PC 3, com retentor de condensados (GKF 1000i) na entrada da bomba, ajuda a trabalhar com grandes 
volumes de vapores condensáveis. Esta estação de vácuo é compacta, fácil de usar, e bem organizada, com 
filtro de óleo na saída, uma válvula, e conexão T para um manômetro. A RZ 2.5 também está disponível 
combinado com o filtro de óleo (FO) e a válvula VS 16.

RE 2.5 - RZ 2.5 -  UNIDADE DE BOMBEAMENTO PC 3 COM RZ 2.5

BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E BOMBAS HYBRID 2.3 m³/h

+ alta vazão, mesmo aproximando-se do vácuo final

+ alta tolerância ao vapor de água devido ao gás ballast 
eficiente, muito bom vácuo final, mesmo com gás bal-
last aberto

+ não é necessário válvula anti-retorno; à prova de vácuo 
quando desligada

+ grande volume de óleo: longos períodos entre mudan-
ças de óleo

+ fácil manutenção devido ao design telescópico

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba em 50 Hz 
com/sem lastro de gás 
(10 l de volume)
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DADOS TÉCNICOS

Número de etapas 
Máxima velocidade da bomba em 50/60 Hz 
Vácuo parcial final (abs.) 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Tolerância ao vapor de água com gas ballast 
Capacidade de óleo (B-óleo) mín. / máx. 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Velocidade nominal em 50/60 Hz 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

* Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos
** Se precisa um cabo específico do país, por favor faça sua encomenda separadamente

ACESSóRIOS 

Tubo de aço inoxidável KF DN 16 (1000 mm: 673336) 
Separador entrada AK R 2/2.5 (698000) 
Filtro de óleo FO R 2/2.5/5/6 (698003) 
Pacote controle de vácuo médio KF DN 16 (683201) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001) 
Flange pequeno KF DN 16 com bocal de mangueira DN 
8-10 mm (662806)

ITENS FORNECIDOS

Bomba com óleo e completamente montada, pronta para 
uso, com manual.

230 V ~ 50-60 Hz CEE 697150

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN 697152

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN 697151

INFORMAçõES PARA PEDIDOS RE 2.5 

100-115 V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz
200-230 V ~ 50-60 Hz*  US **697156

230 V ~ 50-60 Hz CEE 699890

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3 / RZ 2.5 

230 V ~ 50-60 Hz CEE 698029

INFORMAçõES PARA PEDIDOS RZ 2.5 +FO +VS 16 

sob pedido 

RE 2.5, RZ 2.5 + ólEO PERFlUOROPOliETER

230 V ~ 50-60 Hz CEE 698120

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN 698122
230 V ~ 50-60 Hz CEE/CN 698127

230 V ~ 50-60 Hz CH 698121

INFORMAçõES PARA PEDIDOS RZ 2.5 

100-115 V ~ 50-60 Hz / 120 V ~ 60 Hz
200-230 V ~ 50-60 Hz*  US **698126

BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E BOMBAS HYBRID

RE 2.5 

1 
2.3 / 2.8 m³/h
3 x 10-1 mbar 
3 x 10-1 mbar 
8 x 10-1 mbar 

40 mbar
0.18 / 0.51 l

Flange pequeno KF DN 16 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.18 kW 
1500/1800

IP 40 
  316 x 125 x 190 mm 

10.2 kg

RZ 2.5 

2 
2.3 / 2.8 m³/h
4 x 10-4 mbar 
2 x 10-3 mbar 
1 x 10-2 mbar 

40 mbar
0.1 / 0.28 l

Flange pequeno KF DN 16 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.18 kW 
1500/1800

IP 40 
  316 x 125 x 190 mm 

11.4 kg
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

Estas bombas de palhetas rotativas muito compactas e leves são a solução ideal para muitos laboratórios e 
aplicações que necessitam de um bom vácuo final e vazão alta. O retentor de condensados (GKF 1000 i) loca-
lizado na entrada do PC 3 ajuda a trabalhar com grandes quantidades de condensados. A PC 3 é compacta, 
fácil de usar, com um filtro de óleo na saída, e uma válvula T para um medidor. Existem vários pacotes, 
incluindo a bomba, filtro de óleo, etc.

RE 6 -  RZ 6  - UNIDADE DE BOMBEAMENTO PC 3 COM RZ 6

BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E BOMBAS HYBRID 5.7 m³/h

+ alta vazão, mesmo aproximando-se do vácuo final

+ alta tolerância ao vapor de água devido ao gás ballast 
eficiente, muito bom vácuo final, mesmo com gás bal-
last aberto

+ não é necessário válvula anti-retorno; à prova de vácuo 
quando desligada

+ grande volume de óleo: longos períodos entre mudan-
ças de óleo

+ fácil manutenção devido ao design telescópico

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba em 50 Hz 
com/sem lastro de gás 
(10 l de volume)
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* Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos
** Se precisa um cabo específico do país, por favor faça sua encomenda separadamente

ACESSóRIOS 

Tubo de aço inoxidável KF DN 16 (1000 mm: 673336) 
Separador entrada AK R 5/6 (698006) 
Filtro de óleo FO R 2/2.5/5/6 (698003) 
Pacote controle de vácuo médio KF DN 16 (683201) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001) 
Flange pequeno KF DN 16 com bocal de mangueira DN 
8-10 mm (662806)

ITENS FORNECIDOS

Bomba com óleo e completamente montada, pronta para 
uso, com manual.230 V ~ 50-60 Hz CEE 699893

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3 / RZ 6 

sob pedido 

RE 6, RZ 6 + ólEO PERFlUOROPOliETER

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PACOTES PARA BOMBAS 
DE PALHETAS ROTATIVAS 

230 V ~ 50-60 Hz CEE 698039

RZ 6 +FO +VS 16 

230 V ~ 50-60 Hz UK 698059

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN 698009

RZ 6 +FO +VS 16 +VACUU·VIEW EXTENDED 

230 V ~ 50-60 Hz CEE 698160

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN 698161

BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E BOMBAS HYBRID

DADOS TÉCNICOS

Número de etapas 
Máxima velocidade da bomba em 50/60 Hz 
Vácuo parcial final (abs.) 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Tolerância ao vapor de água com gas ballast 
Capacidade de óleo (B-óleo) mín. / máx. 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Velocidade nominal em 50/60 Hz 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

RE 6 

1 
5.7 / 6.8 m³/h
1 x 10-1 mbar 
1 x 10-1 mbar 
6 x 10-1 mbar 

40 mbar
0.36 / 0.93 l

Flange pequeno KF DN 16 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.3 kW 
1500/1800

IP 40 
  370 x 142 x 207 mm 

15.4 kg

RZ 6 

2 
5.7 / 6.8 m³/h
4 x 10-4 mbar 
2 x 10-3 mbar 
1 x 10-2 mbar 

40 mbar
0.34 / 0.73 l

Flange pequeno KF DN 16 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.3 kW 
1500/1800

IP 40 
  370 x 142 x 207 mm 

16.4 kg

230 V ~ 50-60 Hz CEE 697160

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN 697161

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN 697162

INFORMAçõES PARA PEDIDOS RE 6 

100-120 V ~ 50-60 Hz /
200-230 V ~ 50-60 Hz* US **697166

INFORMAçõES PARA PEDIDOS RZ 6 

230 V ~ 50-60 Hz CEE 698130

230 V ~ 50-60 Hz CH 698131

230 V ~ 50-60 Hz CEE/CN 698138

400 V ~ 50 Hz 3 Ph. CEE 698135

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN 698132

100-120 V ~ 50-60 Hz /
200-230 V ~ 50-60 Hz* US **698136
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A  bomba de um estágio RE 9 e a RZ 9 de dois estágios  são as soluções ideais para muitos laboratórios e 
aplicações que exigem alta velocidade de bombeamento. O retentor de condensados (GKF 1000 i) colocado 
na entrada da PC 3 ajuda a trabalhar com grandes quantidades de condensados. A PC 3 é compacta, fácil de 
usar, com um filtro de óleo na saída e uma válvula T para fazer a medição.

RE 9 - RZ 9 - UNIDADE DE BOMBEAMENTO PC 3 COM RZ 9

BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E BOMBAS HYBRID 8.9 m³/h

+ altas taxas de vazão, mesmo em níveis de vácuo aproxi-
mando-se do vácuo final

+ alta tolerância ao vapor de água devido ao gás ballast 
eficiente, muito bom vácuo final, mesmo com gás ballast 
aberto

+ não é necessário válvula anti-retorno; à prova de vácuo 
quando desligada

+ grande volume de óleo: longos períodos entre mudanças 
de óleo

+ fácil manutenção devido ao design telescópico

Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba  
com/sem lastro de gás 
(100 l de volume)
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ACESSóRIOS

Tubo de aço inoxidável KF DN 25 (1000 mm: 673337) 
Separador entrada AK R 8/9/16 (698007) 
Filtro de óleo FO R 9/8/16 (698017) 
Filtro de óleo em linha HF R 8/9/16, até 06/2016 (698010) 
Pacote controle de vácuo médio KF DN 25 (683202)

ITENS FORNECIDOS

Bomba com óleo e completamente montada, pronta para 
uso, com manual.

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN 698141

400 V ~ 50 Hz 3 Ph. CEE 698145

120 V ~ 60 Hz US 698143

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN 698142

230 V ~ 50-60 Hz CEE 699895

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3 / RZ 9 

230 V ~ 50-60 Hz CEE 697170

INFORMAçõES PARA PEDIDOS RE 9 

230 V ~ 50-60 Hz CEE 698140

INFORMAçõES PARA PEDIDOS RZ 9 

BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E BOMBAS HYBRID

DADOS TÉCNICOS

Número de etapas 
Máxima velocidade da bomba em 50/60 Hz 
Vácuo parcial final (abs.) 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Tolerância ao vapor de água com gas ballast 
Capacidade de óleo (B-óleo) mín. / máx. 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Velocidade nominal em 50/60 Hz 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

RE 9 

1 
8.9 / 10.2 m³/h

1 x 10-1 mbar 
1 x 10-1 mbar 
6 x 10-1 mbar 

40 mbar
0.4 / 1.4 l

Flange pequeno KF DN 25 
Flange pequeno KF DN 25 

0.37 kW 
1500/1800 min-1

IP 40 
  460 x 152 x 232 mm 

21.4 kg

RZ 9 

2 
8.9 / 10.2 m³/h

4 x 10-4 mbar 
2 x 10-3 mbar 
1 x 10-2 mbar 

40 mbar
0.2 / 0.8 l

Flange pequeno KF DN 25 
Flange pequeno KF DN 25 

0.37 kW 
1500/1800 min-1

IP 40 
  460 x 152 x 232 mm 

24.2 kg
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Mais informações e diagramas para frequência de rede de 60 Hz em www.vacuubrand.com
Velocidades de bombeamento e vácuo final somente para a informação. Especificação de vácuo final: verificar "Dados Técnicos"

A bomba RC-6 química HYBRID é uma combinação de uma bomba de palhetas rotativas e uma bomba de 
diafragma química de duas fases, com resistencia otimizada à corrosão. A bomba de diafragma mantém o 
reservatório de óleo, sob vácuo, a fim de manter a pressão parcial de vapores de solventes em níveis abaixo 
dos pontos de condensação e reduzir em grande medida a concentração de oxigénio e gases corrosivos. 
Portanto, a bomba RC 6 química HYBRID tem uma maior capacidade de bombeamento de vapores de sol-
ventes e uma resistência a gases agressivos melhor que as bombas de palhetas convencionais. A unidade 
de bombeamento versão PC 8 com RC 6 oferece excelente compatibilidade ambiental, devido à recupera-
ção de solventes eficiente.

RC 6 E PC 8 COM RC 6

BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E BOMBAS HYBRID 5.9 m³/h

+ reduzida corrosão interna, mesmo quando se trabalha 
com vapores corrosivos

+ redução de 90% ou mais de óleo, em comparação com 
bombas de palhetas rotativas individuais

+ excelente conformidade com o meio ambiente, devido à 
recuperação de solventes eficiente (acessório ou estação 
de vácuo PC 8)

+ solução econômica: Na prática, muitas vezes não é 
necessário um retentor de condensados. Para grandes 
quantidades de vapor sugerimos a estação de vácuo PC 
3 / RC 6 com retentor de condensados.

+ fácil manutenção devido ao design telescópico

Curva de velocidade de bombeamento em 50 Hz 
com/sem lastro de gás

Curva de bomba em 50 Hz 
com/sem lastro de gás 
(10 l de volume)
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* Por favor, peça o cabo de alimentação separadamente

1. O vapor é extraído em baixa pressão e temperatura ambiente. 
 
2. O vapor aquece a 60 °C através da troca de calor e compressão da 
bomba. 
 
3.  O problema da condensação "normal" com bombas de palhetas rota-
tivas: No caminho para a pressão atmosférica, a pressão de vapor de 
saturação (de transição para o estado líquido) é atingida no interior da 
câmara de óleo. O resultado é a condensação e corrosão na bomba 
e poluição do óleo. 
 
3 - Bomba de química-HYBRID: A bomba evacua os vapores do 
recipiente de óleo da bomba de palhetas rotativas. Especialmente 
no recipiente de óleo sob pressão e temperatura adequadas não for 
atingido condensação. (A condensação no interior da membrana livre 
de óleo da bomba é muito menos problemática.) Menos condensação 
significa menos corrosão e maior durabilidade do óleo. No caso de 
vapores de ácido a 20 mbar, no recipiente de óleo atingimos uma redu-
ção da corrosão de approx. 50.

ACESSóRIOS

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 686031) 
Tubo de aço inoxidável KF DN 16 (1000 mm: 673336) 
Kit PC 8 com condensador de emissões (699949) 
Elemento de filtro de óleo RC (640187) 
Pacote controle de vácuo médio KF DN 16 (683201) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001) 
Flange pequeno KF DN 16 com bocal de mangueira DN 
8-10 mm (662806)

ITENS FORNECIDOS

Bomba completamente montada, pronta para uso após 
o enchimento do óleo (garrafa de 0,5 L incluída), com 
manual. 230 V ~ 50-60 Hz CEE 698570

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 8 / RC 6 

INFORMAçõES PARA PEDIDOS RC 6 

230 V ~ 50-60 Hz CEE/CN 698566

230 V ~ 50-60 Hz CEE 698560

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN 698562

100-120 V ~ 50-60 Hz US 698563

230 V ~ 50-60 Hz CH 698561

230 V ~ 50-60 Hz *2613307

INFORMAçõES PARA PEDIDOS PC 3 / RC 6 

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO TERMODINÂMICO DA BOMBA HYBRID

BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E BOMBAS HYBRID

DADOS TÉCNICOS

Número de etapas 
Máxima velocidade da bomba em 50/60 Hz 
Vácuo parcial final (abs.) 
Vácuo final (abs.) 
último vácuo (abs.) com lastro de gás 
Tolerância ao vapor de água com gas ballast 
Capacidade de óleo (B-óleo) mín. / máx. 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Capacidade do motor 
Velocidade nominal em 50/60 Hz 
Tipo de proteção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

RC 6 

2 + 2 
5.9 / 6.9 m³/h
4 x 10-4 mbar 
2 x 10-3 mbar 
1 x 10-2 mbar 

>> 40 mbar
0.34 / 0.53 l

Flange pequeno KF DN 16 
Bocal da mangueira DN 8-10 mm 

0.37 kW 
1500/1800
IP 40 min-1 

510 x 305 x 230 mm 
24.2 kg
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BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E BOMBAS HYBRID

óleo PFPE tipo II para todas as bombas de palhetas rotativas VACUUBRAND
PFPE tipo de óleo para bombas de palhetas rotativas VACUUBRAND RE 2.5, RZ 2.5, RE 6, RZ 6

óleo perfluoropolieter
 
Este óleo sintético tem excelente resistência química e é certificado para o bombeamento de oxigênio puro. 
Por isso, muitas vezes é usado para bombear oxidantes fortes (halogenetos, óxidos de nitrogênio etc.). 
Como este tipo de óleo não tem de ser misturado com óleos minerais, uma bomba destinada para uso com 
este óleo deve ser construída com ele desde o início. Todas as bombas de palhetas rotativas VACUUBRAND 
estão disponíveis com este óleo sob pedido. Para a mudança de óleo a bomba tem de ser completamente 
desmontada, limpa e recarregada com óleo perfluoropolieter VACUUBRAND (a pedido).

óleo para bomba rotativa de palhetas K 8
 
Este óleo é especialmente projetado para bombear vapores de ácidos, mas é muito higroscópico e tem 
capacidade limitada de vapor de água. O aditivo alcalino é consumido durante a operação, tornando-se 
necessário mudar periodicamente o fluido - mesmo quando a bomba não é utilizada por vários dias. O 
óleo para bomba K8 não tem baixa pressão de vapor e as características de viscosidade de óleo da bomba 
do tipo B. As bombas, portanto, não vão chegar a vácuo máximo especificado e não podem operar bem a 
temperaturas <18 ° C.

Para certas substâncias, que causam a deterioração do óleo convencional e podem causar problemas mecâ-
nicos, existem óleos especiais.óleos especiais são utilizados como prevenção.Podem manter a capaci-
dade de lubrificação, mas oferecem apenas uma proteção limitada contra a corrosão das peças da 
bomba. O início ou o arranque das bombas de baixa temperatura podem ser impedidos.

óleo para bombas rotativas de palhetas B
 
Este óleo para bomba de vácuo tem excelentes características de viscosidade. A sua boa resistência quími-
ca, baixa pressão de vapor, bem como a sua melhor estabilidade quando se bombeia oxidantes tais como 
ácidos e  vapores alcalinos, faz com que seja superior em comparação com os óleos minerais convencio-
nais. Este óleo é utilizado para o primeiro enchimento de bombas das séries RE / RZ / RC.

óLEOS PARA BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS

óleos para bombas de palhetas rotativas têm de cumprir exigências elevadas, especialmente em 
circunstâncias de funcionamento contínuo:

+ a pressão de vapor baixa, mesmo a altas temperaturas

+ excelentes propriedades de lubricação

+ escassez de refluxo de óleo

+ excelente resistência ao envelhecimento

+ resistente à ruptura

+ oxidação mínima
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BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E BOMBAS HYBRID

Separador (AK)

Separadores na entrada protegem as bombas de partículas e gotículas. Com os separadores a vida útil das 
bombas rotativas de palhetas é aumentada.

+ montado diretamente na entrada, compacto e bem fechado

+ alta condutância

+ visibilidade direta de condensados através do recipiente transparente

+ fácil drenagem de condensado

...NA ENTRADA (DA BOMBA)

PROTEJA SUA BOMBA E O MEIO AMBIENTE

Retentor de condensados (modelos SKF and GKF)

Os retentores de condensados com gelo seco, nitrogênio líquido, etc separam condensados e meios agres-
sivos protegendo com alta eficácia*. Além disso, retentores de condensados cheios de nitrogênio líquido 
reduzem consideravelmente a volta de vapores de óleo. Os retentores de condensados melhoram signifi-
cativamente a velocidade de bombeamento de meios condensáveis . *Apenas para pressões de entrada <1 
mbar

 

  
  
  
 
 

 

  
  
  
 
 

DADOS TÉCNICOS

Pressão de vapor (em mbar) com a tempera-
tura da bomba funcionando  
Ponto de inflamação ºC  
Viscosidade em 40ºC mm²/seg  
Densidade a 20ºC g/cm3 

óLEO PARA BOMBA K8

< 5 x 10-3

249 
128 

0.89

óLEO PARA BOMBA B

< 1 x 10-3

264 
94 

0.87

DADOS TÉCNICOS

 
Pressão de vapor (em mbar) com a tempera-
tura da bomba funcionando  
Ponto de inflamação ºC  
Viscosidade em 40ºC mm²/seg  
Densidade a 20ºC g/cm3 

óLEO PERFLUOROPOLIETER 
TYP II

< 3 x 10-5

- 
60 

1.89

óLEO PERFLUOROPOLIETER 
TYP I

< 3 x 10-5

- 
60 

1.90

óleo para bomba B, 200 L barril 687013

óleo para bomba K8, 1 L garrafa 687100

óleo para bomba B, 20 L vasilha 687012

óleo para bomba B, 5 L vasilha 687011

óleo para bomba B, 1 L garrafa 687010

óleo perfluoropolieter II, 0,5 L garrafa 687600

óleo perfluoropolieter I, 0,3 L garrafa 687610

óleo para bomba K8, 20 L vasilha 687102

óleo para bomba K8, 5 L vasilha 687101

INFORMAçõES PARA PEDIDOS
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BOMBAS DE PALHETAS ROTATIVAS E BOMBAS HYBRID

...NA SAíDA (DA BOMBA)

...NA BOMBA

Filtro de fluxo para óleo (HF, somente para R8/9/16)

Filtra particulas que reduzem o tempo de vida do óleo e ajuda nas exigências do processo. O óleo de fluxo 
total filtra eficientemente as micro partículas. O indicador de serviço ajuda a evitar mudanças de filtro 
desnecessários.

Conselhos para obter o melhor vácuo

+ usar uma linha de aspiração com uma secção transversal máxima (correspondente à entrada da bomba). 
Com uma secção transversal menor do que a entrada da bomba, a velocidade de bombeamento espe-
cialmente a baixas pressões pode ser severamente limitada.

+ desenhar a linha de sucção entre a aplicação e a bomba tão curto quanto possível. O comprimento da 
mangueira tem uma grande influência sobre a velocidade de bombagem eficazmente na aplicação.

+ para elevadas exigências de resistência química recomendamos mangueiras onduladas de PTFE

Upgrade kit retorno de óleo para R 2.5/6/9 (R 16 sob pedido), para instalação em um filtro de óleo já 
existente.

O kit retorno de óleo leva o óleo coletado no filtro de óleo de volta para o circuito de óleo da bomba de 
vácuo.

+ para o trabalho com relativamente alta pressão de entrada ou com uma ventilação frequente da câmara 
de vácuo

+ recomendado para aplicações com baixa contaminação de óleo

Filtro de óleo (FO)

Os gases da saída das bombas rotativas de palheta sempre carregam uma certa quantidade e óleo mistu-
rado. Isto é extremamente desagradável e prejudicial para os que trabalham nas proximidades. Os filtros 
de óleo VACUUBRAND separam quase 100% de vapor do óleo da bomba.

+ alto grau de separação

+ controle ótimo por recipiente transparente

+ fácil drenagem do óleo

+ montado diretamente na saída do reservatório de óleo

+ válvula de pressão integrado para evitar retorno de condensados, em caso de filtro bloqueado 
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Separadores na entrada protegem as bombas de partículas e gotículas. Com os separadores a vida útil das 
bombas rotativas de palhetas é aumentada.

SEPARADOR (AK)

DADOS TÉCNICOS

Entrada 
Saída 
Materiais molhados 
Volume do recipiente 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 
Para bombas VACUUBRAND 
 

ml
mm

kg

AK R 2/2.5 

Flange pequeno KF DN 16
Diretamente montável 

Alumínio, PMP 
250 

200 x 80 x 159 
0.65  

RE 2, RZ 2, RE 2.5, RZ 2.5

AK R 5/6 

Flange pequeno KF DN 16
Diretamente montável 

Alumínio, PMP 
250 

223 x 80 x 159 
0.7  

RE 5, RZ 5, RE 6, RZ 6

AK R 8/9/16 

Flange pequeno KF DN 25
Diretamente montável 

Alumínio, PMP 
500 

163 x 110 x 161 
1.1  

RE 8, RZ 8, RE 9, RZ 9, RE 
16, RZ 16

SEPARADORES E FILTROS DE óLEO

AK R 8/9/16 698007

AK R 5/6 698006

AK R 2/2.5 698000

INFORMAçõES PARA PEDIDOS

 

+ montado diretamente na entrada, compacto e bem 
fechado

+ alta condutância

+ visibilidade direta de condensados através do recipiente 
transparente

+ fácil drenagem de condensado
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+ alto grau de separação

+ controle ótimo por recipiente transparente

+ fácil drenagem do óleo

+ montado diretamente na saída do reservatório de óleo

+ válvula de pressão integrado para evitar retorno de 
condensados, em caso de filtro bloqueado

FILTRO DE óLEO (FO)

SEPARADORES E FILTROS DE óLEO

Os gases da saída das bombas rotativas de palheta sempre carregam uma certa quantidade e óleo mistu-
rado. Isto é extremamente desagradável e prejudicial para os que trabalham nas proximidades. Os filtros 
de óleo VACUUBRAND separam quase 100% de vapor do óleo da bomba.

DADOS TÉCNICOS

Entrada 
Saída 
Vazão admissível 
Materiais molhados 
 
Max. volume da coleção 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 
Para bombas VACUUBRAND 
 

m3/h

ml
mm

kg

FO R 2/2.5/5/6 

Diretamente montável
Bocal de mangueira DN 10 mm 

6 
Alumínio, PMP, Resina sintética 

com fibras de vidro 
180 

119 x 80 x 181 
0.8  

RE 2, RZ 2, RE 2.5, RZ 2.5, RE 5, RZ 5, 
RE 6, RZ 6

FO R 8/9/16 

Diretamente montável
Flange pequeno KF DN 25 

20 
Alumínio, PMP, Resina sintética 

com fibras de vidro 
195 

163 x 110 x 196 
1.3  

RE 8, RZ 8, RE 9, RZ 9, RE 16, RZ 16

FO R 2/2.5/5/6 698003

FO R 8/9/16 698017

INFORMAçõES PARA PEDIDOS 
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*tempo de intervalo típico de troca do refrigerante para N2 líquido a pressão <10-2 mbar e com uma temperatura de aprox. 20 ° C
** Filtro de fluxo para óleo (HF, somente para R8/9/16) 

DADOS TÉCNICOS

Entrada 
Saída 
 
Materiais 
 
Volume do recipiente 
Capacidade de refrigeração 
Tempo de esfriamento* 
Dimensões (L x P x A), approx. 

ml
ml

h
mm

SKF H 25 

Flange pequeno KF DN 25
Flange pequeno KF DN 25

Aço inoxidável, FPM, NBR

500 
1000 
12 h 

166 x 140 x 303

SKF H 40 

Flange pequeno KF DN 40
Flange pequeno KF DN 40

Aço inoxidável, FPM, NBR 

500 
1000 
12 h 

166 x 140 x 319

GKF 1000i 

Junção fêmea NS 29/32
Tubo de vidro 22 mm

Vidro de borosilicato, 
PTFE, FPM 

250 
1000 
14 h 

D148 x 580

DADOS TÉCNICOS

quantidade de óleo adicional  
Para bombas VACUUBRAND 

FilTRO DE FlUXO PARA ólEO (HF, SOMENTE PARA R8/9/16) 

0.35 l 
RE 8, RZ 8, RE 9, RZ 9, RE 16, RZ 16

Recipiente de condensados GKF 1000i 667056

Recipiente de condensados SKF H 40 667053

Adaptador KF DN 16 / tubo OD 22 mm (para GKF 1000i) 667057

Filtro de reposição HF R 8/9/16 **698011

Filtro de óleo de linha HF R 8/9/16 **698010

Recipiente de condensados SKF H 25 667051

INFORMAçõES PARA PEDIDOS

gKF

+ jaqueta de isolamento alta-
mente reflexiva para alargar a 
vida do refrigerante

+ visor vertical: observação direta 
dos níveis de condensados e 
refrigeração

+ torneira de PTFE: dreno de 
condensado sem desmontagem

+ escudo de chapa para a pro-
teção contra danos externos e 
implosão

SKF

+ robusto, fácil de limpar

+ fácil de desmontar

+ projeto de parede dupla, 
com boa condutância

+ longo tempo de funciona-
mento pelo enchimento 
de refrigeração

+ fácil drenagem de 
condensados sem des-
montar

RETENTOR DE CONDENSADOS (MODELOS SKF AND GKF)

RETENTOR DE CONDENSADOS COM FILTRO DE óLEO EM LINHA

À pressões de entrada abaixo de 1 mbar, armadilhas de frio usando gelo seco ou nitrogênio líquido como 
refrigerantes fornecem proteção importante para a sua bomba, separando condensados   e meios agressi-
vos. As armadilhas frias utilizando nitrogênio líquido podem ser essenciais com solventes muito voláteis e 
reduzem a volta das moléculas do óleo no sistema de vácuo. Além disso, uma armadilha de frio aumenta 
consideravelmente a velocidade de bombeamento para os vapores.
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ESTAçõES DE ALTO VáCUO 22 l/s

HP 40 B2

Um equipamento de vácuo de alta performance, confiável e de fácil operação é essencial para o sucesso 
e economia de tempo em muitos laboratórios de ciências. Estações de alto vácuo VACUUBRAND atendem 
com êxito a esses requisitos na prática. Estas estações consistem em uma bomba de difusão refrigerada a 
ar, uma bomba de palhetas rotativas de dois estágios como pré-bomba, todos os tubos de ligação, incluindo 
válvulas de alto vácuo, válvulas de ventilação e uma linha de desvio. As unidades de bomba HP 40 B2 com 
RZ 6 como uma bomba de apoio fornece uma elevada capacidade de aspiração na fase de evacuação, e 
ainda vem equipada com filtro para névoa de óleo FO.

+ eficiente - As bombas RZ 2.5 e RZ 6 geram pressão suficiente 
para que a bomba de difusão possa atingir sua capacidade 
máxima de aspiração e um vácuo final de aprox. 10-6 mbar 
(medido com óleo VACUUBRAND e retentor de condensados 
com nitrogênio líquido).

+ rápida - A estação de vácuo tem uma válvula de alto vácuo 
entre a bomba de difusão e a passagem em linha (bypass). 
Isto faz com que seja eficaz para os ciclos de evacuação rápi-
dos.

+ fácil manuseio - Pode ser conectado diretamente à bomba 
pequenas experiências. Para evitar erros, acompanha um 
guia com um diagrama de explicação de operação. A bomba 
de difusão só pode ser ligada, depois de ligada a bomba 
rotativa. Todas as válvulas e interruptores são operados pela 
frente da estação.

+ compacta, robusta e portátil - Bombas, válvulas e elementos 
de ligação são montados em um suporte compacto. Devido 
ao seu pequeno tamanho, peso leve e refrigeração a ar, a 
estação de vácuo pode ser transportada facilmente. Estações 
de alto vácuo são frequentemente utilizadas como posições 
em vácuo de mesa, isso permite que linhas de vácuo espe-
cialmente curtas possam ser usadas.

+ econômica - As estações de alto vácuo proporcionam econo-
mia de energia devido ao seu baixo consumo.
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DADOS TÉCNICOS

Bomba de vácuo preliminar 
Máximo de capacidade de aspiração da estação de vácuo 
Vácuo final (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão do medidor de vácuo 
Fluído de difusão da bomba (DP 704) 
Potência de aquecimento 
Tempo de aquecimento 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

* Se precisa um cabo específico do país, por favor faça sua encomenda separadamente

ACESSóRIOS HP 40 B2 / RZ 2.5

Tubo de aço inoxidável KF DN 40 (1000 mm: 673338) 
Bomba difusora de óleo (0,1 l : 687300) 
Filtro de óleo FO R 2/2.5/5/6 (698003) 
Manômetro de vácuo DCP 3000 com MPT (683175) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ACESSóRiOS HP 40 B2 / RZ 6

Tubo de aço inoxidável KF DN 40 (1000 mm: 673338) 
Bomba difusora de óleo (0,1 l : 687300) 
Manômetro de vácuo DCP 3000 com MPT (683175) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS HP 40 B2 / RZ 2.5

Estação de vácuo HP 40 B2, com o apoio da bomba RZ 2,5 
completamente montada, pronta para uso, com o manual

ITENS FORNECIDOS HP 40 B2 / RZ 6

Estação de vácuo HP 40 B2, com o apoio da bomba RZ 6 
completamente montada, pronta para uso, com o manual

HP 40 B2 / RZ 2.5

RZ 2.5 
22 l/s 

1 x 10-6 mbar 
Flange pequeno KF DN 40 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
2 x flange pequena KF DN 10

30 ml 
0.2 kW 
7 min 

445 x 385 x 435 mm 
25.4 kg

230 V ~ 50-60 Hz CEE *2612089

230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH/UK 699029

INFORMAçõES PARA PEDIDOS HP 40 B2 / RZ 2.5

INFORMAçõES PARA PEDIDOS HP 40 B2 / RZ 6 

ESTAçõES DE ALTO VáCUO

DADOS TÉCNICOS

Bomba de vácuo preliminar 
Máximo de capacidade de aspiração da estação de vácuo 
Vácuo final (abs.) 
Conexão de entrada 
Conexão de saída 
Conexão do medidor de vácuo 
Fluído de difusão da bomba (DP 704) 
Potência de aquecimento 
Tempo de aquecimento 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

HP 40 B2 / RZ 6

RZ 6 + FO 
22 l/s 

1 x 10-6 mbar 
Flange pequeno KF DN 40 

Bocal da mangueira DN 8-10 mm 
2 x flange pequena KF DN 10

30 ml 
0.2 kW 
7 min 

445 x 381 x 460 mm 
30.9 kg
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SISTEMAS DE ASPIRAçãO DE FLUíDO



161161

SISTEMAS DE ASPIRAçãO DE FLUíDO

VHCpro - Aspirador de mão ergonômico com adaptador para aceitar uma variedade de pipetas e ponteiras, 
nível de controle de sucção manual, botão rotativo para aspiração permanente, com 2,5 m de tubulação.

Os BioChem-VacuuCenter compactos oferecem a solução perfeita da aspiração segura, sensível e eficiente 
de sobrenadantes em todas as áreas aplicadas. O BVC basic destina-se para a conexão a uma fonte de 
vácuo externa. O BVC control e o BVC professional estão equipados com uma bomba de diafragma qui-
micamente resistente de alto desempenho. O nível de vácuo e assim a força de sucção na ferramenta de 
aspiração podem ajustar-se sensitivamente via uma tela sensível ao toque. Além disso, o BVC professional 
tem um sensor de nível de líquido sem contato e acoplamentos rápidos de fechamento automático (garrafa 
de PP de 4 l). Todos os sistemas estão disponíveis com um frasco coletor de PP de 4 l com resistência ao 
vácuo e autoclavável ou com um frasco coletor de 2 l de vidro de borossilicato, p. ex., para trabalhar com 
desinfetantes agressivos como branqueamento de cloro. 
Todas as versões estão prontas para a conexão com um 
segundo ferramenta de aspiração.

SISTEMAS DE ASPIRAçãO DE FLUíDO
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SISTEMAS DE ASPIRAçãO DE FLUíDO

FLEXIBILIDADE E CONFORTO

+ garrafa de PP de 4 l ou de vidro de 2 l - para uma adaptação perfeita aos processos de trabalho (versão 
de vidro, p.ex., para branqueamento de cloro)

+ tamanho compacto com maçaneta de controle - para organização flexível, que salva o espaço com ergo-
nomia perfeita

+ níveis de barulho muito baixos na operação - para trabalhar confortavelmente na rotina diária

+ ajuste de poder de sucção sensível via tela sensível ao toque - para proteção de amostra e resultados 
reprodutíveis

+ bomba de vácuo que responde automaticamente pela demanda - nenhum comutador de pedal de pé 
necessário

RENTABILIDADE

+ bomba de vácuo de diafragma potente com resistência química com uma vida útil muito longa, além de 
trabalhar com desinfetantes agressivos - custos mínimos de manutenção e peças de reposição

+ pronto para aceitar um segundo controlador de mão - dobram o uso para baixar o custo por usuário

+ componentes de alta qualidade de operação sem problemas em uso profissional contínuo

SEGURANçA

+ filtro de proteção de 0.2 µm - alta proteção contra contaminação do ambiente

+ controlador de mão com o tubo de sucção contínuo - nenhuma contaminação da maçaneta pelos meios 
aspirados

+ frasco de coleção feito de PP ou de vidro borossilicato revestido - completamente autoclavável com filtro 
de proteção de 0.2 µm

+ frasco de vidro de borossilicato de 2 l com alta resistência química, com revestimento de segurança de 
fragmentos e proteção de vazamento

+ BVC professional inclui o sensor de nível líquido para evitar a aspiração de líquidos na bomba. Acompla-
mentos de fechamento automático (garrafa de PP de 4L) para remoção segura de garrafa, para a troca e 
para o transporte
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DADOS TÉCNICOS

Frasco coletor 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

+ regulador de vácuo mecânico evita a sobrecarga do consumo 
desnecessário da fonte de vácuo, resultando em um ótimo 
funcionamento do vácuo

+ alta segurança, sem a necessidade de conexões elétricas para 
o trabalho flexível

+ garrafa autoclavável projetada para reduzir a formação de ae-
rosol e de espuma, acoplamentos disponíveis como acessório

+ conjunto de aspiração manual VacuuHandControl (VHCpro), 
com fluxo através do tubo de sucção - não há contaminação 
nas mãos pelos meios aspirados

+ filtro de proteção hidrofóbico de 0.2 µm, de alta segurança 
contra a contaminação das redes de vácuo, unidade com o 
recipiente de coleta é autoclavável

ITENS FORNECIDOS

Sistema de aspiração de líquido completo para uma fonte 
de vácuo existente, com controle automático de vácuo, 
bocal de mangueira DN 6/10 mm para conexão a uma 
fonte de vácuo, conjunto de aspiração manual Vacuu-
HandControl VHCpro, frasco coletor, filtro de proteção e 
manual.

BVC basic

O BioChem-VacuuCenter BVC basic é projetado para conexão a uma fonte de vácuo externo existente como 
uma bomba de diafragma ou de uma rede de vácuo (por exemplo, VARIO®) e não necessita de energia 
elétrica. O controlador de vácuo mecânico resistente a produtos químicos sempre garante um vácuo opera-
cional ideal. O controlador abre somente quando necessário, limitando, assim, a carga de gás com a fonte 
de vácuo. A evaporação do líquido recolhido é minimizada. A tubulação de entrada integrado na cabeça 
da garrafa reduz a formação de aerosol e de espuma e garante uma longa vida útil do filtro de proteção 
hidrofóbico. O sistema de aspiração está disponível como BVC basic com garrafa de PP de 4l ou como BVC 
basic G com garrafa de vidro de borosilicato revestido de 2l  .

BVC basic

 4L Polipropileno
 250 x 200 x 490 mm 

 2.8 kg

DADOS TÉCNICOS

Frasco coletor 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

BVC basic g

2 L Vidro
 230 x 180 x 430 mm 

3.2 kg

SISTEMAS DE ASPIRAçãO DE FLUíDO

 727100

INFORMAçõES PARA PEDIDOS **BVC basic g

 727000

INFORMAçõES PARA PEDIDOS *BVC basic

* Com frasco coletor de PP (4 l) para tarefas gerais de aspiração, o frasco coletor é completamente autoclavável com filtro de proteção de 
0.2 µm.

** Com frasco coletor de 2 litros, feito de vidro de borossilicato revestido para aumentar a resistência química, mesmo quando se trabalha 
com cloro, o frasco coletor é totalmente autoclavável com o filtro de proteção de 0,2 µm.
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+ bomba de diafragma com resistência química economica-
mente eficiente, de alto desempenho e durável para todos os 
tipos de aplicações

+ extremamente compacto, economia de espaço e baixo nível 
de ruído e, portanto, a ferramenta ideal no local de trabalho

+ alto conforto de uso por sua ferramenta ergonômica de aspi-
ração com força ou de modo sensível

+ frasco coletor autoclavável projetado para reduzir a formação 
de espuma e aerosol, com proteção de filtro hidrofóbico 
de 0.2 µm, acoplamentos rápidos autoclavavéis disponíveis 
como acessório

+ projetado para conectar um segundo conjunto de aspiração 
manual VHCpro (acessório) para suportar dois usuários

ITENS FORNECIDOS

Sistema de aspiração de líquidos completo com alto de-
sempenho, com bomba de diafragma química, recipiente 
de coleta de fluido, regulação precisa da força de sucção 
através da tela sensível ao toque, conjunto de aspiração 
manual VHCpro, pronto para uso, com manual.

BVC control

O BioChem-VacuuCenter BVC control fornece uma aspiração eficiente e conveniente de sobrenadante. O 
nível de vácuo - e, portanto, a força de sucção - é exatamente ajustável pelo painel de toque eletrônico e 
permite uma operação sensível e reprodutível. A bomba de vácuo do diafragma quimicamente resistente 
é automaticamente ligada e desligada conforme a necessidade, o que reduz o nível de ruído ainda mais. O 
BVC control está disponível em duas opções de equipamentos completos com diferentes frascos de coleta. 
A garrafa de vidro de borosilicato 2l com um revestimento protector tem uma resistência química muito 
elevada. Para quantidades maiores de líquidos o frasco 4L de polipropileno inquebrável (PP) é usado. As 
superfícies lisas permitem uma limpeza fácil dos sistemas.

DADOS TÉCNICOS

Bomba de vácuo 
Vácuo final (abs.) 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

BVC control 

ME 1C 
150 mbar 

  408 x 194 x 500 mm 
7.3 kg

SISTEMAS DE ASPIRAçãO DE FLUíDO

230 V ~ 50-60 Hz CEE 727300

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN 727301

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN 727302

100-120 V ~ 50-60 Hz US 727303

INFORMAçõES PARA PEDIDOS **BVC control g 

230 V ~ 50-60 Hz CEE 727200

230 V ~ 50-60 Hz CH 727201

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN 727202

100-120 V ~ 50-60 Hz US 727203

230 V ~ 50-60 Hz CN 727206

INFORMAçõES PARA PEDIDOS *BVC control

* Com frasco coletor de PP (4 l) para tarefas gerais de aspiração, o frasco coletor é completamente autoclavável com filtro de proteção de 
0.2 µm.

** Com frasco coletor de 2 litros, feito de vidro de borossilicato revestido para aumentar a resistência química, mesmo quando trabal-
hando com cloro, o frasco é totalmente autoclavável  com o filtro de proteção de 0,2 µm.
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+ com todas as vantagens BVC control

+ sensor de não-contato para a monitorização eletrônica do 
nível do líquido na garrafa de coleta

+ rotina de desinfecção para a tubulação de sucção para des-
pejar desinfetante depois de desligar a bomba

+ engates rápidos de auto-fechamento (como acessório para o 
BVC professional G) para a mudança da garrafa conveniente 
e segura, por exemplo, para o trabalho com material bioló-
gico

+ para o trabalho profissional e de acordo com as demandas 
de todas as medidas de biossegurança

ITENS FORNECIDOS

Sistema de extração líquido completo com alto desem-
penho, com bomba de diafragma química, recipiente de 
coleta de fluido, a regulação precisa da força de sucção 
através de tela sensível ao toque, sensor de nível de 
líquido, conexões para as engates rápidos de auto-fecha-
mento (com recipiente 4 PP litros), conjunto de aspiração 
manual VHCpro e filtro de proteção, pronto para uso, com 
manual.

BVC professional

O BVC BioChem-VacuuCenter professional é usado para aspiração e remoção de fluidos sob elevados 
padrões de conforto e segurança para os fluidos biológicos perigosos. O sensor de nível de líquido monitora 
o nível eletronicamente e evita transbordamento. A rotina de desinfecção permite a sucção de desinfe-
tantes através de conjunto de aspiração de mão e tubos mesmo depois de desligar a bomba, assim suporta 
exigentes protocolos de segurança. O risco de transporte de fluidos infecciosos e risco de poluição no local 
de trabalho são minimizadas no BVC professional com tanque coletor de 4 litros de polipropileno através 
de seus acessórios de liberação rápida auto-selante. O BVC professional permite a coleta, através de sua 
coleção de vidro de borosilicato de 2 litros, de desinfetantes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Bomba de vácuo 
Vácuo final (abs.) 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

BVC professional 

ME 1C 
150 mbar 

  408 x 194 x 500 mm 
7.3 kg

SISTEMAS DE ASPIRAçãO DE FLUíDO

230 V ~ 50-60 Hz CEE 727400

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN 727401

100-120 V ~ 50-60 Hz US 727403

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN 727402

INFORMAçõES PARA PEDIDOS *BVC professional 

230 V ~ 50-60 Hz CEE 727500

230 V ~ 50-60 Hz CH, CN 727501

100-120 V ~ 50-60 Hz US 727503

230 V ~ 50-60 Hz UK, IN 727502

INFORMAçõES PARA PEDIDOS **BVC professional g 

* Com frasco coletor (4 l) de PP, com acoplamentos rápidos auto-selantes de PVDF, é completamente autoclavável com filtro de proteção 
de 0,2 µm.

** Com frasco coletor de 2 litros, feito de vidro de borossilicato revestido para aumentar a resistência química, mesmo quando se trabalha 
com cloro, o frasco coletor é totalmente autoclavável com o filtro de proteção de 0.2 µm.
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SISTEMAS DE ASPIRAçãO DE FLUíDO ACESSóRIOS

Aspirador de mão ergonômico com adaptador para 
aceitar uma variedade de pipetas e ponteiras, nível de 
controle de sucção manual, botão rotativo para aspi-
ração permanente, com 2,5 m de tubulação.

VacuuHandControl VHCpro

VacuuHandControl VHCpro 688061

Tubo de silicone (quantidade mínima 2 metros).

Tubo para VHC / VHCpro 636156

Tubo para VHC / 
VHCpro

Este adaptador é projetado para ponteiras de 2 - 200 
µL e permite remover manualmente a ponteira usada.

Adaptador para pipetas com ejetor 635638

Adaptador para pipetas com 
ejetor

Este adaptador permite operação paralela com oito 
ponteiras (volume de 2 - 200 µL ou 5 - 300 µL). É pro-
jetado para corresponder às dimensões das micropla-
cas padrão de 96 poços e tem um ejetor para remover 
as ponteiras usadas.

Adaptador VHCpro 
com sistema de ejeção 
para 8 ponteiras

Adaptador com sistema de ejeção para até 8 ponteiras
 635679

Bocal da mangueira e tubo de entrada para minimizar 
a formação de espuma e aerosol (VHC / VHCpro não 
incluso).

Kit para conexão de um segundo VHC/VHCpro 699943

Kit de extensão para 2 
conexões VHC / VHCpro

O BVC shuttle é um transportador com rodas para 
todos os modelos de controle BVC e BVC professional. 
Ele é projetado para deslocar facilmente o BVC sob o 
gabinete de segurança para a limpeza e mudança de 
cilíndros.
BVC shuttle 696880

BVC shuttle

O suporte em aço inoxidável para o VHCpro permite co-
locar o aparelho de sucção convenientemente e estável 
durante o trabalho com culturas de células.

Suporte de mesa para VHCpro 635680

VacuuHandControl VHCpro

Suporte para aparelho de sucção VHCpro
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SISTEMAS DE ASPIRAçãO DE FLUíDO ACESSóRIOS

Filtro de proteção hidrofóbico de 0.2 µm 
para proteger a bomba e ambiente de trabalho; 
autoclavável por até 20 vezes.

Filtro de proteção 0.2 µm

Filtro de proteção 0.2 µm 638266

Acoplamento rápido feito em PVDF para conectar a 
garrafa a uma bomba BVC ou a uma unidade BVC basic, 
com excelente resistência química, autoclavável. quan-
do desconectada, a garrafa de coleta fecha a conexão 
com o vácuo.

Conjunto de conexão entre a garrafa e a bomba 635808

Conjunto de conexão entre a garrafa e a 
bomba

Frasco coletor de vidro em borosilicato de 2L com alta 
resistência química, com revestimento à prova de lasca, 
tampa especial para minimizar a formação de espuma 
e aerossóis, bocal da mangueira para VacuuHandCon-
trol VHCpro e porta adicional para conectar um segundo 
VHCpro (opcional), filtro hidrofóbico 0,2 µm para prote-
ger a bomba e o ambiente, mangueira para conexão 
a bomba unidade BVC ou BVC básica; totalmente 
autoclaváveis  .

Recipiente coletor de 2 litros 
de vidro borosilicato

Recipiente coletor de 2 litros de vidro borosilicato
 635809

Suporte para garrafas de vidro de 2 litros para o BVC 
control ou o BVC professional (incluído no BVC control 
G e no BVC professional G).

Adaptador de garrafa de vidro de 2 litros 635839

Adaptador de garrafa de vidro 
de 2 litros

Garrafa de 4L de parede espessa, à prova de vácuo com 
elevada resistência química (PP), tampa especial que 
evita a formação de espuma e aerossóis, com bocal 
de mangueira para VacuuHandControl VHC / VHCpro e 
porta adicional para conectar um segundo VHC / VH-
Cpro (opcional), filtro hidrofóbico 0.2 µm para proteger a 
bomba e o ambiente, mangueira para ligação à unidade 
de bomba BVC ou BVC básica; totalmente autoclavável.

 
 635810
Recipiente coletor de 4 litros de polipropileno (PP)

Recipiente coletor de 4 litros de 
polipropileno (PP)

Rápida conexão feita em PVDF, com adaptador para 
conectar VHC/VHCpro a uma garrafa de coleta com 
excelente resistência química, completa com tubo 
interno para minimizar formação de aerosol e espuma, 
autoclavável.

Acoplamento rápido VHC / VHCpro - garrafa 635807

Acoplamento rápido VHC / 
VHCpro-garrafa
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MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO
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MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO

Os instrumentos de medição DCP 3000 (assim como os controladores CVC 3000) bem como os acessórios 
recomendados usam VACUU·BUS® como sistema de comunicação. Conectores padrões e conexões de 
soquete fazem este sistema mais flexível e permitem que as linhas se prolonguem até 30 m. Os instru-
mentos de medição e componentes são configurados automaticamente. Os componentes conectados aos 
instrumentos de medição e controladores são automaticamente reconhecidos, configurados e supervisio-
nados. No medidor DCP 3000 podem ser conectados até oito sensores de vácuo externos simultaneamente 
(quatro VSK 3000 e quatro VSP 3000)  de modo que a medição pode ser realizada diretamente no processo. 
Além disso, o DCP 3000 pode ser usado para medir a pressão relativa (usando o sensor de vácuo VSK 3000 
como sensor de referência) e como um registrador de dados de até 32.000 medições. Para medições de alto 
vácuo o DCP 3000 permite conexão com a cabeça do medidor Pirani-Penning MPT.
O programa completa-se com um instrumento de medição com certificação ATEX para uso em áreas classi-
ficadas de acordo com ATEX categoria 2.

MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO
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MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO

Os medidores de vácuo modernos de uso nos laboratórios e na indústria tem de encontrar altos padrões 
quanto a resistência do sensor a produtos químicos, confiança em aplicações difíceis e interfaces amistosas 
com o operador. A VACUUBRAND tem uma variedade de instrumentos de medição electrônicos na faixa da 
pressão atmosférica até 5 x 10-9 mbar.

Condutividade térmica combinada (Pirani) / cátodo frio (Penning)

Medidores de vácuo por cátodo frio ("Penning") são indicadores de ionização para a faixa de vácuo de 
10-2 até 5 x 10-9 mbar. Medem a densidade de gás por meio de uma descarga elétrica e, assim, dependem 
do tipo de gás. Possuem uma grande vantagem em combinação com um medidor Pirani e com comutação 
automática para o nível de vácuo de 10-2 mbar até à pressão atmosférica. Na sequência da sua resistência 
química limitada, muitas vezes se usam nas aplicações limpas de alto vácuo. Para essas aplicações a VACU-
UBRAND combina o medidor de vácuo DCP 3000 com os sensores de vácuo MPT 200 (683177) e Pirani.

Condutividade térmica (Pirani), plástico quimicamente resistênte / cerâmica

Os sensores de vácuo Pirani suportam a faixa de vácuo de 10 até 10-3 mbar. Eles medem a condutividade de 
calor de um gás que depende da densidade de gás e, por isso, pressão. A exatidão deste processo é melhor 
na faixa de 10 até 10-2 mbar. A pressão indicada depende do tipo de gás e desvia-se do ajuste aéreo (na fá-
brica) dependendo da condutividade de calor do gás específico que se mede. O novo sensor de vácuo Pirani 
VSP 3000 tem características como: resistência química excepcional e robustez comparada com sensores de 
Pirani convencionais (com o filamento metálico) pois suas partes molhadas são feitas de plásticos especiais 
e cerâmica.

Diafragma cerâmico

Usamos uma cabeça de diafragma de cerâmica capacitiva na faixa de vácuo grosso, da pressão atmosférica 
a 0.1 mbar, que mede independentemente do tipo de gás e é extremamente resistente a produtos quími-
cos. Ele também tem uma precisão de medida excepcional, pouca dependencia da temperatura e excelente 
estabilidade a longo prazo.

PRINCíPIO DE MEDIçãO
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DESCRIçãO

páginaMedidores de vácuo Princípio de medição Faixa de medição

DVR 3 Diafragma cerâmico 1080 - 1 mbar (hPa)
810 - 1 torr 

pág. 173

Set DCP 3000 + VSP 3000 Condutividade térmica (Pi-
rani), plástico quimicamente 
resistênte / cerâmica

pág. 177 

Set DCP 3000 + VSK 3000 Diafragma cerâmico 1080 - 0.1 mbar (hPa)
810 - 0.1 torr 

pág. 176

Set DCP 3000 + MPT Condutividade térmica com-
binada (Pirani) / cátodo frio 
(Penning)

1000 - 1 x 10-3 mbar (hPa)
750 - 1 x 10-3 torr 

1000 - 5 x 10-9 mbar (hPa)
750 - 3.7 x 10-9 torr 

pág. 177 

VACUU·VIEW Diafragma cerâmico 1100 - 0.1 mbar (hPa)
825 - 0.075 torr 

pág. 174 

VACUU·ViEW extended Sensor de diafragma cerâ-
mico + Pirani com revesti-
mento cerâmico sensor

1100 - 0.001 mbar (hPa)
825 - 0.001 torr 

pág. 175 

DVR 2 Diafragma cerâmico 1080 - 1 mbar (hPa)
810 - 1 torr 

pág. 172 

páginaControlador de vácuo Princípio de medição Faixa de medição

CVC 3000 detect 
Conjunto de controlador 
com válvula integrada 
para detecção automá-
tica da pressão de ebu-
lição

Diafragma cerâmico 1080 - 0.1 mbar (hPa)
810 - 0.1 torr 

pág. 181

CVC 3000
 - controla o vácuo, a re-
frigeração e a ventilação 
sob demanda

Diafragma cerâmico 1080 - 0.1 mbar (hPa)
810 - 0.1 torr 

pág. 179 
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+ longa vida útil da bateria, com ciclo de serviço e frequência 
das medições selecionáveis, vida útil típica da bateria de 1 ano 
operação contínua

+ grande display de vácuo analógico e digital: rápida detecção de 
tendência, leitura precisa

+ unidades de pressão selecionáveis (mbar, hPa, Torr)

+ com suporte de parede para a montagem na parede

+ sensor capacitativo de vácuo de cerâmica de alumina, com 
excelente resistência química e precisão além de elevada esta-
bilidade ao longo do tempo.

ACESSóRIOS

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 686031) 
Bateria 9V Lítio 1,2 Ah (612220) 
DAkkS calibração com primeira entrega (900214) 
DAkkS recalibração (900215) 
Tubo de vácuo de borracha DN 6 mm (686000)

ITENS FORNECIDOS

Vacuômetro completo, com sensor de vácuo integrado e 
bateria, pronto para utilização, com o manual.

DVR 2

MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO

DVR 2 682902

INFORMAçõES PARA PEDIDOS DVR 2 

 

DADOS TÉCNICOS

Limite de medição superior 
Limite de medição inferior 
Princípio de medição 
Incerteza de medição 
Coeficiente de temperatura 
Conexão de vácuo 
Temp. ambiente permitida. Gama de armazenamento / operação 
Máxima temp. ambiente para uso continuado / em tempos curtos 
Desligamento automático 
Ciclo de medição 
Material de alojamento exterior 
Tipo de proteção 
Fonte de alimentação 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

DVR 2 

1080 / 810 mbar/hPa / torr 
1 / 1 mbar/hPa / torr

Diafragma cerâmico (alumina), capacitivo, gás independente, pressão absoluta 
< +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 dígito (após ajuste, temperatura constante) 

< 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K 
Flange pequeno KF DN 16 e bocal de mangueira DN 6/10 mm

-10 - 60 / 10 - 40 °C
40 / 80 °C 

Selecionável: 1-1000 min (15 min por padrão) ou operação contínua 
Selecionável: Automático ou 1 x por 3s, 1 x por 1s, 3x por 1s 

Caixa de plástico robusta com boa resistência química
IP 40

9 V bateria de lítio, 1,2 Ah Ultralife U9VL 
  115 x 115 x 66 mm 

0.375 kg
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+ grande display de vácuo analógico e digital

+ fonte de alimentação independente BVE 9V, com aprovação 
ATEX, livre de mercúrio e cádmio

+ aumento da vida útil da bateria devido ao desligamento auto-
mático

+ alta confiabilidade, baixo nível de emissão de EMI perto do 
limite de detecção, alto grau de imunidade à interferência ele-
tromagnética. Para uso em ambientes industriais

+ sensor capacitativo de vácuo de cerâmica de alumina, com 
excelente resistência química e precisão além de elevada esta-
bilidade ao longo do tempo.

ACESSóRIOS

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 686031) 
Tubo de aço inoxidável KF DN 16 (1000 mm: 673336) 
Fonte de alimentação BVE 9 V (637986) 
DAkkS calibração com primeira entrega (900214) 
DAkkS recalibração (900215)

ITENS FORNECIDOS

Vacuômetro completo com o sensor de vácuo integrado e 
unidade de fornecimento de energia, pronto para utiliza-
ção, com o manual.

DVR 3

MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO

DVR 3  682903

INFORMAçõES PARA PEDIDOS DVR 3 

 

DADOS TÉCNICOS

Aprovação ATEX 
Limite de medição superior 
Limite de medição inferior 
Princípio de medição 
Incerteza de medição 
Coeficiente de temperatura 
Conexão de vácuo 
Temp. ambiente permitida. Gama de armazenamento / operação 
Máxima temp. ambiente para uso continuado / em tempos curtos 
Desligamento automático 
Ciclo de medição 
Material de alojamento exterior 
Tipo de proteção 
Fonte de alimentação 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

DVR 3 

II 2G Ex ia IIC T4
1080 / 810 mbar/hPa / torr 

1 / 1 mbar/hPa / torr
Diafragma cerâmico (alumina), capacitivo, gás independente, pressão absoluta 

< +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 dígito (após ajuste, temperatura constante) 
< 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K 

Flange pequeno KF DN 16 e bocal de mangueira DN 6/10 mm
-10 - 60 / 10 - 40 °C

40 / 80 °C 
Selecionável: 1-1000 min (15 min por padrão) ou operação contínua 

Selecionável: Automático ou 1 x por 3s, 1 x por 1s, 3x por 1s 
Caixa de plástico robusta (condutor) com boa resistência química

IP 40
Unidade de fonte de alimentação BVE 9 V, ATEX - certificação II 2G Ex ia IIC T5 

  116 x 116 x 66 mm 
0.43 kg
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+ Maior precisão na faixa desde a atmosfera até 0,1 mbar, perfei-
to para todas as aplicações de vácuo médio

+ Design compacto com sensor integrado para laboratório e 
processos

+ Sensor de diafragma cerâmico quimicamente resistente, 
altamente confiável, mesmo em condições rigorosas de labora-
tório no uso de 
produtos químicos

+ Display iluminado de fácil leitura

+ Display com menu fácil de manusear como por exemplo confi-
gurar a unidade

ACESSóRIOS

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 686031) 
Tubo de aço inoxidável KF DN 16 (1000 mm: 673336) 
DAkkS calibração com primeira entrega (900214) 
DAkkS recalibração (900215) 
Tubo de vácuo de borracha DN 6 mm (686000)

ITENS FORNECIDOS

Válvula com sensor de vácuo integrado, pronto para uso 
com bocal de mangueira DN 6/10 mm, plugue de parede 
Fonte de alimentação e manual.

VACUU·VIEW

MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO

100-230 V ~ 50-60 Hz
CEE/CH/UK/US/AUS/CN  Ex* 683220

INFORMAçõES PARA PEDIDOS VACUU·VIEW 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T4 X, Internal Atm. only

DADOS TÉCNICOS

Limite de medição superior 
Limite de medição inferior 
Princípio de medição 
Incerteza de medição 
Coeficiente de temperatura 
Conexão de vácuo 
Temp. ambiente permitida. Gama de armazenamento / operação 
Máxima temp. ambiente para uso continuado / em tempos curtos 
Material de alojamento exterior 
Fonte de alimentação 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

VACUU·ViEW 

1100 / 825 mbar/hPa / torr 
0.1 / 0.075 mbar/hPa / torr

Diafragma cerâmico (alumina), capacitivo, gás independente, pressão absoluta 
< +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 dígito (após ajuste, temperatura constante) 

< 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K 
Flange pequeno KF DN 16 e bocal de mangueira DN 6/10 mm

-10 - 60 / 10 - 40 °C
40 / 80 °C 

Caixa de plástico robusta com boa resistência química
100-230 V ~ 50-60 Hz

  50 x 62 x 103 mm 
0.19 kg



175

+ Precisão e resistência química em uma excepcional faixa desde 
a atmosfera até 10-3 mbar, uma única válvula para baixo e alto 
vácuo

+ Design compacto com sensor integrado para fácil configuração 
no laboratório e em processos

+ A combinação de resistência química do sensor cerâmico de 
diafragma e do sensor cerâmico enjaquetado assegura uma 
longa vida útil ao produto mesmo com o uso de agentes quími-
cos agressivos

+ Display iluminado fácil de usar

+ Display com menu fácil de manusear como por exemplo confi-
gurar a unidade

ACESSóRIOS

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 686031) 
Tubo de aço inoxidável KF DN 16 (1000 mm: 673336) 
DAkkS calibração com primeira entrega (900214) 
DAkkS recalibração (900215) 
Tubo de vácuo de borracha DN 6 mm (686000)

ITENS FORNECIDOS

Válvula de vácuo com sensores de vácuo integrados, 
pronto para operação, com kit de bocal de mangueira DN 
6/10 mm, com plugue de parede, cabo de força e manual

VACUU·VIEW EXTENDED

MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO

100-230 V ~ 50-60 Hz
CEE/CH/UK/US/AUS/CN  Ex* 683210

INFORMAçõES PARA PEDIDOS VACUU·VIEW EXTENDED 

Ex*: ATEX: II 3G IIC T4 X, Internal Atm. only

DADOS TÉCNICOS

Limite de medição superior 
Limite de medição inferior 
Princípio de medição 
Incerteza de medição 
Coeficiente de temperatura 
Conexão de vácuo 
Temp. ambiente permitida. Gama de armazenamento / operação 
Máxima temp. ambiente para uso continuado / em tempos curtos 
Material de alojamento exterior 
Fonte de alimentação 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

VACUU·VIEW EXTENDED

 1100 / 825 mbar/hPa / torr 
0.001 / 0.001 mbar/hPa / torr

Sensor de diafragma cerâmico + Pirani com revestimento cerâmico sensor 
(+/-15%) do valor indicado no intervalo de 0,01-5 mbar/hPa/torr / +-3 mbar para > 5 mbar 

+- 0.2 mbar/hPa/0.15 torr /K 
Flange pequeno KF DN 16 e bocal de mangueira DN 6/10 mm

-10 - 60 / 10 - 40 °C
40 / 80 °C 

Caixa de plástico robusta com boa resistência química
100-230 V ~ 50-60 Hz

50 x 62 x 103 mm 
0.19 kg
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+ até quatro sensores VSP 3000 (Atm. - 10-3 mbar) e quatro VSK 
3000 (Atm. - 0,1 mbar) podem ser conectados simultaneamen-
te

+ o sensor capacitivo de vácuo VSK 3000, de cerâmica de alumi-
na, com resistência química muito elevada, oferece medição de 
pressão absoluta independente do tipo de gás

+ excelente precisão de medição e estabilidade da temperatura

+ resistente à respingo de água, também para às condições de 
operação severas

+ opção de medição de pressão relativa (VSK 3000) além de re-
gistrador de dados (até 32.000 valores, de leitura via RS 232C)

ACESSóRIOS

PTFE tubo KF DN 16 (1000 mm: 686031) 
DAkkS calibração com primeira entrega (900214) 
DAkkS recalibração (900215) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217) 
Sensor de vácuo VSK 3000 (636657) 
Sensor de vácuo VSP 3000 (636163) 
Tubo de vácuo de borracha DN 6 mm (686000) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS

Vacuômetro com sensor de vácuo externo VSK 3000, 
pronto para a operação, com kit bocal de mangueira DN 
6/10 mm, tomada de alimentação e manual.

DCP 3000 COM VSK 3000

MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO

100-230 V ~ 50-60 Hz
CEE/CH/UK/US/AUS/CN  Ex* 683170

INFORMAçõES PARA PEDIDOS SET DCP 3000 + VSK 3000 

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

DADOS TÉCNICOS

Sensor de vácuo 
Comprimento do cabo do sensor de vácuo 
Limite de medição superior 
Limite de medição inferior 
Princípio de medição 
Incerteza de medição 
Coeficiente de temperatura 
Conexão de vácuo 
 
Temp. ambiente permitida. Gama de armazenamento / operação 
Máxima temp. ambiente para uso continuado / em tempos curtos 
Material de alojamento exterior 
Grau de proteção, parte frontal da unidade de exibição 
Dimensões indicadoras (L x P x A) 
Peso do display 

SET DCP 3000 + VSK 3000 

VSK 3000
2 m

1080 / 810 mbar/hPa / torr 
0.1 / 0.1 mbar/hPa / torr

Diafragma cerâmico (alumina), capacitivo, gás independente, pressão absoluta 
< +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 dígito (após ajuste, temperatura constante) 

< 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K 
Flange pequeno KF DN 16, tubo de con. 10/8 mm PTFE, bocal de mangueira 

DN 6/10 mm
-10 - 60 / 10 - 40 °C

40 / 80 °C 
Caixa de plástico robusta com boa resistência química 

IP 42 
144 x 124 x 114 mm

 0.44 kg
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DADOS TÉCNiCOS 

Sensor de vácuo 
Comprimento do cabo do sensor de vácuo 
Limite de medição superior 
Limite de medição inferior 
Princípio de medição 
Incerteza de medição 
Conexão de vácuo 
Temp. ambiente permitida. Gama de armazenamento / operação 
Materiais molhados 
Grau de proteção, parte frontal da unidade de exibição 
Dimensões indicadoras (L x P x A) 
Peso do display 

+ até quatro sensores VSP 3000 (Atm. - 10-3 mbar) e quatro VSK 
3000 (Atm. - 0,1 mbar) podem ser conectados simultaneamente

+ novo sensor de vácuo VSP 3000 com eixo sintético/cerâmico e 
resistência química

+ sensor de vácuo VSP 3000 à prova de respingos, também para 
as condições de trabalho extremas.

+ VSP 3000 com ampla faixa de medição da pressão atmosférica 
à vácuo médio

+ A combinação de controlador de vácuo CVC 3000, sensor de 
vácuo VSP 3000 e válvulas eletromagnéticas  do tipo VV-B, 
permitem o controle de vácuo médio. Kits disponíveis para 
controle de vácuo médio mediante solicitação prévia.

ITENS FORNECIDOS SET DCP 3000 + MPT 

Vacuômetro com sensor de vácuo externo MPT, pronto 
para a operação, com tomada de alimentação e manual.

ACESSóRIOS

Tubo de aço inoxidável KF DN 16 (1000 mm: 673336) 
DAkkS calibração com primeira entrega (900214) 
DAkkS recalibração (900215) 
Válvula de ventilação MBV-B (674217) 
Sensor de vácuo VSK 3000 (636657) 
Sensor de vácuo VSP 3000 (636163) 
Sensor de vácuo MPT 200 (683177) 
Tubo de vácuo de borracha DN 6 mm (686000) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS SET DCP 3000 + VSP 3000

Vacuômetro com sensor de vácuo externo VSP 3000, 
pronto para a operação, com tomada de alimentação e 
manual

DCP 3000 COM VSP 3000

SET DCP 3000 + VSP 3000

VSP 3000
2 m

1000 / 750 mbar/hPa / torr 
1 x 10-3 / 1 x 10-3 mbar/hPa / torr

Condutividade térmica (Pirani), plástico quimicamente resistênte / cerâmica
(+/-15%) do valor indicado no intervalo de 0,01-10 mbar/hPa/torr 

Flange pequeno KF DN 16 e bocal de mangueira DN 6/10 mm
-10 - 60 / 10 - 40 °C

Alumina cerâmica, PBT, PUR 
IP 42 

144 x 124 x 114 mm
0.44 kg

MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO

100-230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH/UK/US/AUS/CN 683190

100-230 V ~ 50-60 Hz CEE/CH/UK/US/AUS/CN 683175

INFORMAçõES PARA PEDIDOS SET DCP 3000 + MPT 

INFORMAçõES PARA PEDIDOS SET DCP 3000 + VSP 3000 
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CONTROLADOR DE VáCUO

Muitas aplicações de laboratório exigem um 
controle de vácuo. Isto significa uma adaptação 
contínua da capacidade de aspiração da bomba 
para as exigências do processo. Esta capacidade 
máxima da bomba de sucção não regulada pode 
ser modificada de várias maneiras:

+ por meio de ciclos liga e desliga (CVC 3000 detect 
ou controlador de vácuo CVC 3000 em conjunto 
com o módulo de gerenciamento de vácuo VMS-
-B)

+ por abertura / fechamento ciclicos de uma vál-
vula solenóide em linha (CVC 3000 ou CVC 3000 
detect) ou

+ ajustando continuamente a velocidade da bom-
ba (VARIO® - bombas com CVC 3000)

Os controladores podem ser usados tanto em 
soluções de redes de vácuo, onde se usam parâ-
metros uma vez definidos para controlar o vácuo e 
como controladores stand-alone. O CVC 3000 com 
o seu display grande, os menus de texto fáceis e o 
suporte estável é perfeito para o uso na bancada 
do laboratório.

Em ambos os controladores podemos facilmente 
conectar acessórios: válvula de água, válvula de 

ventilação externa de refrigeração ou o sensor de 
nível que são muitas vezes necessários. A comuni-
cação com sensores, bombas VARIO®, o Peltronic® e 
todos os outros componentes é feita pelo sistema 
de controle VACUU·BUS®, o qual é auto-configurá-
vel, os componentes ligados são detectados, confi-
gurados e controlados automaticamente pelo con-
trolador de vácuo e, consequentemente, se evita a 
confusão dos componentes. Conectores IP67 com 
elevada resistência química permitem a ligação de 
quase qualquer número de componentes.

VACUU·BUS®

+ auto-configuração "plug and play"

+ conetores herméticos quimicamente resistentes

+ nenhum perigo em confundir as tomadas

+ conexão automática a todos componentes 
VACUU·BUS®, incluindo sensores, válvulas e 
bombas

MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO
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+ controla o vácuo, a refrigeração e a ventilação sob demanda

+ operação intuitiva com roda e menus de texto não criptografa-
dos

+ comunicação interativa (PC) através de interface serial RS 232C

+ configuração automática devido a sistema VACUU·BUS®: válvu-
las (vácuo, ventilação, água de refrigeração), sensores (vácuo, 
nível de vácuo), condensador Peltronic®

ACESSóRIOS

Tubo de vácuo de borracha DN 6 mm (686000) 
PTFE tubo DN 10/8 mm (638644) 
DAkkS calibração com primeira entrega (900214) 
DAkkS recalibração (900215) 
Acessórios VACUU·BUS® Sensor de vácuo VSK 3000 
(636657) 
Sensor de vácuo VSP 3000 (636163) 
Kit KF DN 16 para VKR/VSK/CVC (699939) 
Válvula de vácuo solenóide em linha VV-B 6C (674291)

ITENS FORNECIDOS

Controlador de vácuo completo com sensor de vácuo 
cerâmico e válvula de ventilação integrados. Com fonte de 
alimentação e manual.

CVC 3000

MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO

100-230 V ~ 50-60 Hz
CEE/CH/UK/US/AUS/CN  Ex* 683160

INFORMAçõES PARA PEDIDOS CVC 3000 

100-230 V ~ 50-60 Hz
CEE/CH/UK/US/AUS/CN  Ex* 683169
Versões de montagem sob demanda 

INFORMAçõES PARA PEDIDOS CVC 3000 

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

DADOS TÉCNICOS

Controle de alcance 
Princípio de medição 
Incerteza de medição 
Coeficiente de temperatura 
Conexão de vácuo 
Válvula de ventilação, conexão 
Temperatura ambiente da área de armazenamento 
Faixa de temperaturas ambientais (funcionamento) 
Máxima temperatura média em uso continuado 
Máxima temperatura média em tempos curtos 
Material de alojamento exterior 
Tipo de proteção 
Grau de proteção, parte frontal da unidade de exibição 
Dimensões (L x P x A), approx. 
Peso aprox. 

CVC 3000 

1080 / 810 mbar/hPa / torr - 0.1 / 0.1 mbar/hPa / torr
Diafragma cerâmico (alumina), capacitivo, gás independente, pressão absoluta 

< +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 dígito (após ajuste, temperatura constante) 
< 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K 

Tubo de conexão 10/8 mm PTFE com bocal de mangueira DN 6/10 mm
Integrado, bocal de mangueira DN 4-5 mm 

-10 - 60 °C
10 - 40 °C

40 °C
80 °C 

Caixa de plástico robusta com boa resistência química 
IP 20 
IP 42 

  144 x 124 x 115 mm 
0.44 kg
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+ O CVC 3000 opera por controle externo de vácuo, venillação e 
válvula de resfriamento por água

+ Operação intuitiva com botão giratório e menu com texto claro

+ Robusto VACUUM · VIEW com indicador de vácuo com alta 
resistência química e mecânica

+ VáCUO · VIEW com ampla faixa de medição desde pressão 
atmosférica até baixo vácuo (10-3 mbar)

+ A válvula solenóide em linha possui alta resistência química 
(série C)

ITENS FORNECIDOS CVC 3000 + VACUU·VIEW EXTEN-
DED, KF DN 16 

Conjunto para controle de baixo vácuo, composto por: 
Controlador de vácuo CVC 3000 (sem sensor interno 
de vácuo e ventilação) com VACUU · VIEW,  fonte de 
alimentação, válvula solenóide em linha VV-B 15C KF, 
DN 16, peça em T KF DN 16, bocal de mangueira DN 10 
mm (PP), Anéis de aperto e vedação prontos para uso, 
com manual.

ITENS FORNECIDOS CVC 3000 + VACUU·VIEW EXTEN-
DED, KF DN 25 

Conjunto para controle de baixo vácuo, composto por: 
Controlador de vácuo CVC 3000 (sem sensor interno 
de vácuo e ventilação) com VACUU · VIEW,  fonte de 
alimentação, válvula solenóide em linha VV-B 15C KF, 
DN 25, peça em T KF DN 25, bocal de mangueira DN 10 
mm (PP), Anéis de aperto e vedação prontos para uso, 
com manual.

CONJUNTOS PARA CONTROLE DE VáCUO FINO COM CVC 3000 PARA BOMBAS DE 
PALHETAS ROTATIVAS

MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO

100-230 V ~ 50-60 Hz
CEE/CH/UK/US/AUS/CN   683202

INFORMAçõES PARA PEDIDOS

CVC 3000 + VACUU·ViEW EXTENDED, KF DN 25 

100-230 V ~ 50-60 Hz
CEE/CH/UK/US/AUS/CN   683201

INFORMAçõES PARA PEDIDOS

CVC 3000 + VACUU·ViEW EXTENDED, KF DN 16 

DADOS TÉCNICOS

Controle de alcance 
Indicador de pressão, comprimento do cabo 
Princípio de medição 
Incerteza de medição 
Conexão de vácuo 
 

CVC 3000 + VACUU·ViEW EXTENDED, KF DN 16 / KF DN 25

1100 / 825 mbar/hPa / torr - 1 x 10-3 / 1 x 10-3 mbar/hPa / torr
VACUU·VIEW extended / 2 m 

Sensor de diafragma cerâmico + Pirani com revestimento cerâmico sensor 
(+/-15%) do valor indicado no intervalo de 0,01-5 mbar/hPa/torr / +-3 mbar para > 5 mbar 

Flange pequena KF DN 16 / bocal de mangueira DN 10 mm
Flange pequena KF DN 25 / bocal de mangueira DN 15 mm
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+ função "detect" para detecção da pressão de vapor indepen-
dente - economia de tempo para outras tarefas

+ unidade compacta com válvula de vácuo quimicamente resis-
tente e conexões comuns para mangueiras de laboratório - 
imediatamente pronto para uso

+ a  medição de vácuo é integrada com a válvula de bloqueio - 
conexão direta do CVC 3000 detect entre a bomba de vácuo e 
aplicação

+ válvula de ventilação integrada - equilíbrio de pressão simples 
ou ventilação com gás inerte no final do processo

+ válvula anti-retorno - sem interferência de aplicações paralelas 
de uma fonte de vácuo comum

ACESSóRIOS

DAkkS calibração com primeira entrega (900214) 
DAkkS recalibração (900215) 
Acessórios VACUU·BUS® Tubo de vácuo de borracha DN 6 
mm (686000) 
Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (686001)

ITENS FORNECIDOS  
CONTROlADOR DE VáCUO CVC 3000 DETECT, VERSãO 
DE BANCADA

Controlador de vácuo CVC 3000 detect dispositivo de 
mesa, com válvula solenóide de vácuo, válvula anti-
-retorno, sensor  de diafragma cerâmico integrado de 
vácuo e válvula de ventilação. Com suporte de montagem 
de parede, fonte de alimentação, pronto para uso, com o 
manual

CVC 3000 DETECT

MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO

100-230 V ~ 50-60 Hz
CEE/CH/UK/US/AUS/CN  Ex* 2614860

INFORMAçõES PARA PEDIDOS  
CONTROlADOR DE VáCUO CVC 3000 DETECT, VERSãO 
DE BANCADA  

DADOS TÉCNICOS 

página 179 

100-230 V ~ 50-60 Hz
CEE/CH/UK/US/AUS/CN  Ex* 2614120

INFORMAçõES PARA PEDIDOS  
CONTROLADOR DE VáCUO CVC 3000 DETECT PARA 
SUPORTE DE PAREDE  

Com a certificação NRTL para o Canadá e para os Estados Unidos 
Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, Internal Atm. Somente

O controlador CVC 3000 detect é um controlador de vácuo de dois pontos pronto para uso - disponível 
como unidade de bancada e como unidade para a montagem na parede. Ele consiste de um controlador de 
vácuo CVC 3000 com sensor cerâmico de vácuo integrado e válvula de ventilação que formam juntos com a 
válvula anti-retorno e a válvula solenóide resistente um sistema compacto e fácil de instalar. Para fontes de 
vácuo já disponíveis tais como bombas livres de óleo que já existam no laboratório e redes de vácuo eficien-
tes, o controle eletrônico aumenta a eficiência do processo e efetivamente eleva a recuperação do solvente. 
Na função "detect" o controlador opera e detecta independentemente a pressão de ebulição e habilita o 
modo de controle de vácuo de dois pontos. Ajustes manuais são possíveis a qualquer momento durante 
um processo em andamento. 

ITENS FORNECIDOS  
CONTROLADOR DE VáCUO CVC 3000 DETECT PARA 
SUPORTE DE PAREDE

Controlador de vácuo CVC 3000 detect para suporte de 
parede, com válvula solenóide de vácuo, válvula anti-
-retorno, sensor  de diafragma cerâmico integrado de 
vácuo e válvula de ventilação. Com suporte de montagem 
de parede, fonte de alimentação, pronto para uso, com o 
manual
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iTENS FORNECiDOS,  VACUU·CONTROl® WlAN

Adaptador para controle remoto LAN com soquete RJ45 para a integração na rede PC LAN com interface gráfica de usuá-
rio baseada na web, completa, acompanha cabo para a conexão com a interface RS 232C do controlador CVC 3000 ou do 
medidor de vácuo DCP 3000.

iTENS FORNECiDOS, VACUU·CONTROl® lAN

Adaptador para controle remoto LAN com soquete RJ45 para a integração na rede PC LAN com interface gráfica de usuá-
rio baseada na web, completa, acompanha cabo para a conexão com a interface RS 232C do controlador CVC 3000 ou do 
medidor de vácuo DCP 3000. Incluindo cabo de rede LAN e adaptador crossover.

MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO

Controle remoto, monitoramento ou documentação do processo

O novo controle remoto baseado na internet VACUU·CONTROL® torna possível monitorar e controlar o 
bombeamento via computador ou via sistemas móveis como smartphones. Com o novo adaptador LAN ou 
WLAN todas as unidades de bombeamento e sistemas de vácuo equipados com o controlador de vácuo ou 
válvula DCP 3000 podem ser integradas em uma rede de computadores (Exceção: controle de vácuo fino 
com CVC 3000 não é suportado). Neste caso é possível usar múltiplas unidades de bombeamento para con-
trolar e monitorar de um único computador ou alternativamente uma unidade individual de vácuo pode ser 
observada por diferentes dispositivos. Os sistemas de vácuo podem ser operados totalmente e simultanea-
mente a qualquer momento diretamente na unidade de bombeamento. Com a função datalogger embutida 
os processos são automaticamente documentados. As notificações automáticas do final do processo apare-
cem quando a pressão selecionada é alcançada ou após o tempo ajustado.
Com VACUU·CONTROL® o usuário pode controlar e monitorar sua aplicação a qualquer momento, por 
exemplo do escritório, utilizando o dispositivo LAN e WLAN. Assim, ao mesmo tempo usuários podem focar 
em outras tarefas enquanto monitoram o processo remotamente. O vácuo do processo e automaticamen-
te documentado por meio da função datalogger e é totalmente rastreável. O  VACUU·CONTROL® pode ser 
usado como uma alternativa flexível ao controlador CVC 3000 dentro de um móvel do laboratório. O moni-
toramento de múltiplos sistemas de vácuo via uma estação central de controle também é possível.

VACUU·CONTROL®

+ Monitoramento e controle remoto de sistemas de bom-
beamento com CVC 3000 o DCP 3000 através de uma 
fácil integração em redes de computadores

+ operação simultânea completa através do CVC 3000 / 
DCP 3000 ou por controle remoto

+ Adaptador LAN e WLAN permite o controle de dispo-
sitivos fixos ou móveis (PCs, smartphones, tablets, 
notebooks, ...)

+ como acessório para todos CVC 3000 e DCP 3000 a 
partir do software versão 2.0 (2009)

+ documentação do processo através do data logger inte-
grado, sinal no final do processo

VACUU·CONTROL® LAN   Sub-D 9-pol / RJ45 683120

VACUU·CONTROL® WLAN   Sub-D 9-pol 683110

INFORMAçõES PARA PEDIDOS
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CALIBRAçãO DAKKS 
PARA INSTRUMENTOS DE MEDIçãO DE VáCUO E CONTROLADORES DE VáCUO

O monitoramento e calibração de instrumentos de medição é um requisito importante de sistemas de ges-
tão da qualidade (por exemplo, ISO 9001, qS 9000). Em particular, deve ser garantida a rastreabilidade aos 
padrões reconhecidos nacionalmente.  A VACUUBRAND é credenciada pelo orgão nacional de acreditação 
para a República Federal da Alemanha (DAkkS) como um laboratório de calibração de instrumentos de 
medição de vácuo. O laboratório de calibração DAkkS da VACUUBRAND é aprovado para calibrar e certificar 
medidores de vácuo no intervalo de 1300 até 10-3 mbar (abs) e emitir os correspondentes certificados de 
calibração DAkkS. A VACUUBRAND também oferece calibração DAkkS como um serviço para medidores de 
vácuo de outros fabricantes.

DVR 2, DVR 3, CVC 3000, VACUU·VIEW, VACUU·VIEW extended, VSK 3000, VSP 3000, DCP 3000 + VSK 3000, 
DCP 3000 + VSK 3000, DCP 3000 + VSP 3000, DVR 4, DVR 4S, DVR 5, VAP 5, CVC 2 II, CVC 2000 II, VNC 1, VNC 2 900215

INFORMAçõES PARA PEDIDOS DAKKS RECALIBRAçãO

INFORMAçõES PARA PEDIDOS DAKKS PRIMEIRA CALIBRAçãO

MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO

DVR 2, DVR 3, CVC 3000, VACUU·VIEW, VACUU·VIEW extended, VSK 3000, VSP 3000,  
DCP 3000 + VSK 3000, DCP 3000 + VSP 3000 900214
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MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO ACESSóRIOS

Para os controladores de vácuo CVC 3000 e VNC 2 e o 
medidor DCP 3000 oferecemos uma linha exclusiva de 
acessórios, incluindo válvulas (ara vácuo, refrigeração 
e ventilação), sensores externos (ara vácuo e nível de 
líquido) e os módulos de comunicação ou comutação. 
Estes acessórios são plug-and-play e auto-configu-
rados, devido ao novo sistema de transporte digital 
VACUU·BUS® para ler ou ter o controle e a comunicação 
com as bombas VARIO®. Conexões uniformes plug-
-and-play evitam confusão e tornam possível conectar 
arbitrariamente quaisquer componentes, mesmo em 
distâncias de até 30 m. Os plugues são impermeáveis e 
altamente resistentes a produtos químicos.

Tomada Bus em CVC 3000

O módulo de Gerenciamento-Vácuo-Sistema VMS-B 
liga uma bomba de vácuo de acordo com a demanda 
real de uma ou duas aplicações. Ele é operado por um 
ou dois controladores de vácuo CVC 3000. Se dois CVC 
3000 estão ligados ao VMS-B, a bomba somente desliga 
se ambas as aplicações não precisarem mais de forne-
cimento de vácuo.

Módulo VMS-B para controlador de 
vácuo CVC 3000 para ligar a uma 
bomba de vácuo

O módulo I/O digital é uma interface para 
VACUU·BUS® compatível com medidores de vácuo e 
controladores. Há uma entrada eletricamente isolada e 
um relé semicondutor sem potencial como interruptor 
de saída. O I/O está configurado com um indicador de 
falha, que indica um mau funcionamento do sistema de 
controle de processo, impedindo falhas externas.

Módulo Digital-I/O 
VACUU·BUS®

VACUU·BUS® ACESSóRIOS COMPATíVEIS 

O módulo analógico I/O é uma interface analógica para 
o sistema VACUU·BUS® de medidores de vácuo e contro-
ladores. O sinal de entrada e saída segue o padrão da 
indústria de 0-10 V. Na configuração padrão do módulo 
o controlador CVC 3000 e o medidor de vácuo DCP 3000 
podem ser facilmente ligados a um plotter e podem ser 
usados para documentação GMP. Uma outra aplicação 
típica é a entrada de um vácuo no conjunto de um con-
trolador e a medição do vácuo real com um sinal de 0-10 
V. Se uma bomba VARIO® com velocidade variável está 
ligada ao controlador de vácuo, a velocidade do motor 
também pode ser definida ou se pode ler a velocidade 
real do motor.

Módulo Analógico-I/O 
VACUU·BUS®
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MEDIDORES E CONTROLADORES DE VáCUO ACESSóRIOS

Sensor de nível de líquido para recipiente VACUUBRAND 500 ml 699908

Válvula de refrigeração VKW-B, G3/4 "/ G1/2", com o bocal da mangueira DN 6 674220

Sensor de vácuo VSK 3000 636657

Válvula em linha VV-B 15C com KF DN 25 674215

Válvula em linha VV-B 6 com KF DN 16 ou bocal da mangueira DN 6/10 674290

Sensor de vácuo VSP 3000 636163

Válvula em linha VV-B 6C com KF DN 16 ou bocal da mangueira DN 6/10 674291

Sensor de vácuo MPT 683176

Válvula em linha VV-B 15C com KF DN 16 674210

INFORMAçõES PARA PEDIDOS

Módulo Digital-I/O VACUU·BUS® 636228

Módulo Analógico-I/O 0-10V VACUU·BUS® 636229

O sensor de nível de líquido é projetado para ser mon-
tado no gargalo de um recipiente VACUUBRAND 500 
ml e trabalha com os controladores CVC 3000 ou VNC 
2. Ele monitora o nível do líquido nos recipientes de 
emissões de condensados e separadores de entrada. 
O processo é interrompido e um alarme soa, se os re-
cipientes estão perto de transbordar. O sensor detecta 
todos os solventes comuns, sem qualquer contato com 
os solventes.

Sensor de nível de líquido para reci-
piente VACUUBRAND 500 ml

Vacuômetro VACUU·VIEW extended 683210

Vacuômetro VACUU·VIEW 683220

Módulo VMS-B para controlador de vácuo CVC 3000 para ligar a uma bomba de vácuo 676030

Cabo extensor VACUU·BUS® de 2 m 612552

Sensor de nível de líquido para recipiente VACUUBRAND 500 ml 699908

Adaptador-Y VACUU·BUS® 636656

Cabo extensor VACUU·BUS® de 10 m 2618493

VACUU·BUS® alimentação através de parede (plugue de tomada), para espessura de parede de 1 - 10 mm 636153

VACUU·BUS® ACESSóRIOS COMPATíVEIS 
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VaCUU·laN® REDE DE VáCUO PARA LABORATóRIOS
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VaCUU·laN® REDE DE VáCUO PARA LABORATóRIOS

VáCUO PARA MUITAS APLICAçõES 
VaCUU·laN® - VáCUO PARA MUITOS USUARIOS

Instalação de rede de vácuo para  
laboratório equipado com conden-
sador Peltronic ®, não há necessi-
dade de conexões adicionais de 
água de refrigeração no interior do 
armário.

+ Para laboratórios novos e existentes

+ Um laboratório, uma bomba de vácuo para diferentes aplicações, várias estações de trabalho

+ Configuração individual com tubulação PTFE resistente a produtos químicos

+ Instalação com economia de espaço e pouco investimento

+ Vácuo controlado sob demanda com economia de energia

+ Trabalho independente, sem influência recíproca - via válvulas anti-retorno integradas

+ Flexibilidade - upgrade fácil e rápida substituição de componentes

+ Ecologicamente correto - recuperação de praticamente 100 % do solvente

+ Maior segurança para o laboratório - componentes adicionais, como por exemplo, condensador de emis-
são Peltronic®, frasco com sensor de nível de líquido, drenagem do solvente

+ Consumo mínimo de energia e longos intervalos de manutenção com o controle de vácuo com tecnolo-
gia VARIO®

Peça material informativo 
VACUU·LAN® 
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VaCUU·laN® REDE DE VáCUO PARA LABORATóRIOS

LOCAL DE TRABALHO NO LABORATóRIO 
VaCUU·laN® EM DETALHE

As conexões de vácuo são ligadas com uma bomba de rede através de uma rede de vácuo feito de um tubo 
PTFE de fácil instalação. A bomba de vácuo é tipicamente integrada em um sistema de vácuo com separa-
dor de condensados, um condensador de emissão e um controlador de vácuo para monitorizar a rede.

Desligar/Módulo de 
controle de fluxo ma-
nual VCL 02

Módulo de controle 
automático 
VCL-B 10 

Controlador 
de vácuo CVC 
3000

Módulo de controle ma-
nual / módulo de controle 
automático 
VCL-B 11

Controle manual do 
fluxo para o módulo 
VCL AR

Estação de vácuo para 
redes de vácuo 
PC 3004 VARIO

Estação de vácuo com resistência 
química VARIO®,  opcional com con-
densador de emissão EK Peltronic ®

Linha de vácuo
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6-8 
10-12

ME 4C NT +2AK
PC 3016 NT VARIO

4-6
6-8

MZ 2C NT +AK+EK 
PC 3002 VARIO

6-8
6-10

MD 4C NT +AK+EK
PC 3004 VARIO

VaCUU·laN® REDE DE VáCUO PARA LABORATóRIOS

CONCEITO MODULAR 
VaCUU·laN® EM qUATRO PASSOS

2. Passo - Escolhendo o VACUU·LAN® - o (VCl) e bases de montagem

Bases de montagem são os elementos de ligação entre a rede de gases e porta de vácuo. Na base de mon-
tagem o módulo de VCL completo irá ser colocado posteriormente. As bases de montagem são utilizadas 
para a montagem do módulo VCL na parede ou integrado no mobiliário..

1. Passo - Seleção da bomba

*No caso de pouco uso simultâneo as redes maiores com mais conexões por bomba são possíveis. Fale com nossos especialistas!

70 mbar (Filtração a vácuo, aspiração de líquidos)

2 mbar (Secagem de pequenas quantidades, 
evaporação rotativa. Para solventes de elevado 
ponto de ebulição)

7 mbar (evaporação rotativa, concentração. Para 
muitos solventes comuns)

(com bomba controle sob demanda)

(com bomba controle sob demanda)

(com bomba controle sob demanda)

Exemplos de uso Conexões de vácuo* Bomba de vácuo

Base de montagem A1

+ para a renovação subseqüente de laboratórios

+ a tubulação da rede será colocada visivelmente 
na parede ou na mobília

Base de montagem A5

+ para a instalação integrada

+ as linhas de vácuo são escondidas, os elementos 
de conexão são montados na frente
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VaCUU·laN® REDE DE VáCUO PARA LABORATóRIOS

3. Passo - Selecione VACUU·lAN® - (VCl) módulos e as funções operacionais

Selecione as operações necessárias para cada local de trabalho

Controle manual

+  Módulo de controle manual VCL 01

com válvula de controle de fuxo de diafragma para abrir e fechar a entrada de vácuo e para 
ajustar a velocidade de bombeamento.

+  Módulo de controle de vazão manual VCL 02

com controle de vazão para ajustar a velocidade de bombeamento, combinado com uma vál-
vula de esfera para abertura rápida ou fechamento da linha de vácuo - o ajuste fino é mantido 
quando a válvula de esfera é fechada e reaberta.

+  Módulo desligar VCL K

com válvula de esfera para abertura rápida ou fechamento da linha de vácuo

+ Mód. de controle manual para capelas VCL AR

consiste de uma unidade de válvula de controle de fluxo de membrana e um orifício de vácuo 
separado para instalação em exaustores de laboratório.

+ Módulo de medida e controle VCL RM, VCL RMS

Semelhante ao módulo VCL 01, mas com indicador de vácuo mecânico adicional de para leitura, 
RMS para montagem na parede lateral.

Controle eletromagnético

+  Módulo de controle automático VCL-B 10

válvula eletromagnética (solenóide) para controle de vácuo automático em conjunto com 
controladores de vácuo CVC 3000. Todos os componentes possuem conexões de controle 
VACUU·BUS®. Junta feita de fluoroelastómeros com excelente resistência química e  para uso 
contínuo.

+  Módulo de controle manual e automático VCL-B 11

com controle de vazão para ajustar a velocidade de bombeamento e válvula eletromagnética 
para controle de vácuo automático. Com controle VACUU·BUS®.

+  Módulo controlador

CVC 3000E com válvula em linha para a instalação integrada + vácuo conexão VCL A/A5.
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VaCUU·laN® REDE DE VáCUO PARA LABORATóRIOS

Fornecimento de vácuo no laboratório com econo-
mia de espaço  no gabinete. Controle conveniente  
da bomba com CVC 3000 E integrado.

VaCUU·laN® - rede com controlador separado CVC 
3000 E para controle de rede de vácuo. Integração 
no mobiliário de laboratório que economiza espaço.

* Adicional conexão em T (638435) ou conector angular (638434) requerido

VCL - MóDULOS

VCL - BASES DE MONTAgEM

Fornecido com módulos VCL (A1 - para a adaptação; A5 - para instalação embutida)

4. Passo - Rede em PTFE e elementos de conexão

Para o planejamento detalhado ou projeto dos elementos de conexão e tubo de PTFE, bem como opções de 
controle detalhado, entre em contato com nossos especialistas de produto. Consulte nos! 

Módulo de medida e controle 
VCL RM A5* 2612991+677135

Módulo de medida e controle 
VCL RMS A5* 2612120+677135

Módulo de controle manual para capelas 
VCL AR A5* 677195

com chave lig./desl. / módulo de controle de fluxo manual 
VCL 02 A5* 677191

Módulo de controle manual VCL 01 A5* 677190

iNFORMAçõES PARA PEDiDOS - COM BASE DE MONTA-
gEM A5 MANUALMENTE

Controle automático/módulo de controle de fluxo manual 
VCL-B 11 A5* 677293

Módulo de controle automático 
VCL-B 10 A5* 677292

iNFORMAçõES PARA PEDiDOS - COM BASE DE MONTA-
gEM A5 ELETROMAgNÉTICO

Conexão de vácuo (CVC 3000E) VCL A/A5* 677167

CVC 3000E 683180

iNFORMAçõES PARA PEDiDOS - MóDUlO CONTROlA-
DOR

VCL conector T 638435

VCL ângulo conector 638434

Tubo PTFE DN 10/8 mm 638644

INFORMAçõES PARA PEDIDOS   
TUBO EM PTFE E ELEMENTOS DE CONEXãO

Módulo de medida e controle 
VCL RM A1 2612991+677131

Módulo de medida e controle 
VCL RMS A1 2612120+677131

com chave lig./desl. / módulo de controle de fluxo manual 
VCL 02 A1 677107

Módulo de controle manual VCL 01 A1 677106

INFORMAçõES PARA PEDIDOS - COM BASE DE MONTA-
gEM A1 MANUALMENTE

Módulo de controle automático 
VCL-B 10 A1 677208

iNFORMAçõES PARA PEDiDOS - COM BASE DE MONTA-
gEM A1 ELETROMAgNÉTICO
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VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

VACUUBRAND oferece entre outros as seguintes séries de válvulas de vácuo:

+ Válvulas esféricas

Eles são o tipo mais simples de dispositivo. Abrem-se toda a seção transversal. Assim, eles podem ser utili-
zados com as câmaras de bloqueio de carga.

+ Válvulas de diafragma

As válvulas de diafragma de VM projetam-se para aplicações com gases corrosivos, agressivos e vapores. O 
aço inoxidável de alojamento e os diafragmas PTFE oferecem a resistência excelente para uso em laborató-
rios de química.

+ Válvulas de fole - alto vácuo

Válvulas de aço inoxidável de ângulos fechados com o corpo da válvula de alumínio ou aço inoxidável (WIG). 
As válvulas da série WIG VE, com corpo de válvula gás inerte de tungstênio soldadas, atendem os padrões 
mais exigentes em termos de taxa de vazamento, a saída de gás é para a faixa de vácuo de alta.

+ Válvulas em linha

Válvulas da série VS são válvulas de economia de espaço em linha e têm um bom fluxo de condutância

Na VACUUBRAND fazemos nossas próprias válvulas e componentes e as inspecionamos cuidadosamen-
te antes do envio para garantir total integridade. A vasta gama de válvulas de vácuo e componentes de 
pequena flange podem ser usados sozinhos ou em combinação, nos sistemas de vácuo mais simples ou 
complexos. Nossos componentes são apropriados tanto para conexões com bombas VACUUBRAND como 
para todas as válvulas e componentes com dimensões DIN 28403 (ISO 2861-1) e pequena flange (KF). 
Muitos componentes e subconjuntos estão disponíveis em aço inoxidável, alumínio, bronze ou plástico. 
Oferecemos selos feitos de elastômeros NBR e FKM bem como vedações metálicas feitas de alumínio. Nós 
completamos a linha com uma grande variedade de elementos de ligação flexíveis e componentes de pe-
quena flange que atendem a maioria das necessidades dos sistemas de vácuo.

VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE
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VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

+ Elementos de conexão para componentes de pequena flange

O anel de vedação forma o selo entre os dois elementos. É mantido em posição pelo anel de centragem. O 
grampo é usado para fixar e para pressionar o anel centrado.

+ Anéis de fixação

Pinças de alumínio são uma conexão rápida que podem ser montadas sem ferramentas para anéis de veda-
ção macias (principalmente borracha elástica) e para anéis de vedação de indium.

+ Anéis centrado

Os anéis de centro feitos de aço inoxidável com vedação exterior são anéis de centro interiores de acordo 
com a norma DIN 28403

+ anéis de centrado exteriores VACUUBRAND

O anel de centrado O-ring para retentor de condensados centra-se externamente no diâmetro exterior da 
pequena flange. O selo comprime no raio por dentro do anel para que não haja nenhuma fenda no lado de 
vácuo. O externo permite ao mesmo anel ser usado para duas larguras consecutivas taxadas pelo padrão 
(como KF DN 10/16). Isto também faz anéis de centrado transicionais desnecessários.

+ Componentes de pequenas flanges

Os pequenos elementos de flange VACUUBRAND são caracterizados por propriedades de vedação par-
ticularmente fiáveis, porque as superfícies de vedação são torneadas com ótima rugosidade. Aplicações: 
Acima da faixa de alto vácuo (aproximadamente 10-6 mbar). Componentes de alumínio são examinados em 
relação à taxa de vazamento <10-6 mbar l/s, os elementos de aço inoxidável são examinados em relação à 
taxa de vazamento <10-9 mbar l/s.

+ Elementos de conexão elásticos

As mangueiras de borracha ou PVC desfrutam de grande popularidade em laboratórios. Para aplicações 
mais exigentes VACUUBRAND oferece tubos antiestáticos de PTFE com pequenos flanges feito de aço inoxi-
dável 1.4305. O tubo de PTFE é quase liso e tem uma alta condutividade. Isso impede a acumulação de con-
densação como em tubos rugados. O PTFE antiestático tem excelente resistência química e propriedades 
anti-estáticas (<107 Ohm) para evitar a carga electrostática. Os elementos de amortecimento e os tubos de 
aço rugados com flanges, que são TIG soldados, são suficientes para atender a alta demanda de desgaseifi-
cação e de limpeza. Os tubos de metal são feitos de aço inoxidável 1.4541 e recozidos em vácuo.
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VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

Válvula esférica VKEVálvula de entrada de gás VGL

Válvulas de fole VE - alto vácuoComponentes de aço inoxidável

Válvula de vácuo VSAnéis de fixação e anéis de centralização
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As válvulas da série VK são dispositivos de isolamento resis-
tentes para a faixa de vácuo grosso e médio. Uma esfera, 
com um furo precisamente no meio, gira por meio de eixo e 
alavanca. quando a válvula é aberta, o buraco oferece passa-
gem livre dos meios. As válvulas de esfera são, portanto, tam-
bém usadas para fechaduras de carga, por exemplo, para os 
suportes de amostra, termopares ou linhas de fornecimento 
de hélio. A série VKE utiliza aço inoxidável para as peças de 
metal e fibra de vidro reforçada de PTFE.

VáLVULAS ESFÉRICAS VK

VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

DADOS TÉCNICOS

Largura nominal da flange  
Materiais molhados 
 
  
índice de fugas  
Comprimento de montagem entre flanges 
Peso aprox. 

mm

mbar l/s
mm

kg

VK 16 

16 
Aço inox., PTFE, 

latão (parcialmente 
cromado)

1 x 10-6

80 
0.4

VK 25 

25 
Aço inox., PTFE, 

latão (parcialmente 
cromado)

1 x 10-6

100 
1.0

VK 40 

40 
Aço inox., PTFE, 

latão (parcialmente 
cromado)

1 x 10-6

130 
1.6

DADOS TÉCNICOS

Largura nominal da flange  
Materiais molhados 
índice de fugas  
Comprimento de montagem entre flanges 
Peso aprox. 

mm

mbar l/s
mm

kg

VKE 16 

16 
Aço inox., PTFE

1 x 10-6

80 
0.7

VKE 25 

25 
Aço inox., PTFE

1 x 10-6

100 
1.7

VKE 40 

40 
Aço inox., PTFE

1 x 10-6

130 
3.1

VKE 16 Flange pequeno KF DN 16 675504

VKE 25 Flange pequeno KF DN 25 675505

VKE 40  Flange pequeno KF DN 40 675506

INFORMAçõES PARA PEDIDOS - VKE VáLVULAS DE AçO 
INOXIDáVEL COM SELO DE ASSENTO PTFE REFORçADO

VK 16 Flange pequeno KF DN 16 665504

VK 25 Flange pequeno KF DN 25 665505

VK 40  Flange pequeno KF DN 40 665506

INFORMAçõES PARA PEDIDOS - VáLVULAS VK DE 
lATãO, ESFERA DE lATãO BANHADO COM CROMO-
DURO COM SEDE DE VEDAçãO PTFE REFORçADO 
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As válvulas da série VS, VS C e VS B são válvulas do tipo tor-
neira. Um prato circular da válvula com um anel de vedação 
sobre a circunferência gira em torno de um eixo em ângulo 
reto com o eixo da válvula. Como resultado, as válvulas dei-
xam praticamente toda a seção transversal livre, oferecendo 
muito boa condutância. As válvulas são feitas de uma única 
peça, usinada a partir de material sólido, e exigem (para 
além da cabeça de vedação da válvula) apenas um retentor 
elástico para o movimento de rotação do eixo. As válvulas 
proporcionam baixo vazamento e baixa taxa de desgaseifica-
ção. A série VS C apresenta uma válvula de vedação feita de 
perfluorelastômero (FFKM).

VáLVULAS DE TORNEIRAS VS

VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

DADOS TÉCNICOS

Largura nominal da flange  
Materiais molhados  
índice de fugas  
Comprimento de montagem entre flanges 
Peso aprox. 

mm

mbar l/s
mm

kg

VS 16 

16 
Aço inox., FKM, NBR

1 x 10-6

65 
0.6

VS 25 

25 
Aço inox., FKM, NBR

1 x 10-6

65 
0.8

VS 40 

40 
Aço inox., FKM, NBR

1 x 10-6

65 
0.9

DADOS TÉCNICOS

Largura nominal da flange  
Materiais molhados 
índice de fugas  
Comprimento de montagem entre flanges 
Peso aprox. 

mm

mbar l/s
mm

kg

VS 16C 

16 
Aço inox., FFKM, NBR

1 x 10-6

65 
0.6

VS 25C 

25 
Aço inox., FFKM, NBR

1 x 10-6

65 
0.8

VS 40C 

40 
Aço inox., FFKM, NBR

1 x 10-6

65 
0.9

VS 16 Flange pequeno KF DN 16 665004

VS 25 Flange pequeno KF DN 25 665005

VS 40  Flange pequeno KF DN 40 665006

DADOS DO PEDIDO - VS DE AçO INOXIDáVEL

VS 16C Flange pequeno KF DN 16 665007

VS 25C Flange pequeno KF DN 25 665008

VS 40C  Flange pequeno KF DN 40 665009
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As válvulas da série VM são válvulas de membrana manuais. 
Elas são usadas, por exemplo, como válvulas de isolamento, 
válvulas de ar de admissão e válvulas de controle manual. 
Por rotação da roda de um diafragma flexível de PTFE se des-
loca e pressiona contra a parte de aço inoxidável ou a favor 
dele, a abertura e fechamento da válvula, respectivamente. 
As peças de contato com o gás são feitos de aço inoxidável 
e PTFE, portanto oferecem uma boa resistência aos gases e 
vapores corrosivos.

VáLVULAS DE MEMBRANA VM

VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

DADOS TÉCNICOS

Largura nominal da flange  
Materiais molhados  
índice de fugas  
Comprimento de montagem entre flanges 
Peso aprox. 

mm

mbar l/s
mm

kg

VM 16 

16 
Aço inox., PTFE

1 x 10-4

80
0.21

VM 25 

25 
Aço inox., PTFE

1 x 10-4

100 
0.42

VM 16 Flange pequeno KF DN 16 664010

VM 25  Flange pequeno KF DN 25 664011

INFORMAçõES PARA PEDIDOS
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As válvulas de alto vácuo VE, testadas contra vazamento de 
gás hélio, têm fole de aço inoxidável, que selam o mecanismo 
de acionamento, sem qualquer ranhura para a realização 
do vácuo. Devido ao mecanismo de rosca de parafuso, estas 
válvulas oferecem um ótimo controle de condutância. Eles 
são adaptáveis em qualquer posição, por causa da sua per-
meabilidade ao ar em diferentes posições. O corpo ou é feito 
de alumínio sólido ou em aço inoxidável (VE WIG). As válvulas 
de aço inoxidável são soldadas pelo interior para a tensão 
máxima de gás e taxas mínimas de desgaseificação.

VáLVULAS DE FOLE, ALTO VáCUO VE

VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

DADOS TÉCNICOS

Largura nominal da flange  
Materiais molhados 
  
índice de fuga do alojamento 
índice de fuga do assento  
Dimensão de montagem (entre as flanges) 
Peso aprox. 

mm

mbar l/s 
mbar l/s

mm
kg

VE 16 

16 
Alumínio, aço inox., 

FKM
1 x 10-9

1 x 10-7 
40

0.5

VE 25 

25 
Alumínio, aço inox., 

FKM
1 x 10-9

1 x 10-7 
50

0.7

VE 40 

40 
Alumínio, aço inox., 

FKM
1 x 10-9

1 x 10-7 
65

1.3

DADOS TÉCNICOS

Largura nominal da flange  
Materiais molhados  
índice de fuga do alojamento 
índice de fuga do assento  
Dimensão de montagem (entre as flanges) 
Peso aprox. 

mm

mbar l/s 
mbar l/s

mm
kg

VE 16 WiG 

16 
Aço inox., FKM

1 x 10-9

1 x 10-7 
40

1.0

VE 25 WiG 

25 
Aço inox., FKM

1 x 10-9

1 x 10-7 
50

1.1

VE 40 WiG 

40 
Aço inox., FKM

1 x 10-9

1 x 10-7 
65

2.9

VE 16 WIG Flange pequeno KF DN 16 674020

VE 25 WIG Flange pequeno KF DN 25 674021

VE 40 WIG  Flange pequeno KF DN 40 674022

INFORMAçõES PARA COMPRA - VáLVULAS VE WIg 
FABRICADAS EM AçO INOXIDáVEL

VE 16 Flange pequeno KF DN 16 664004

VE 25 Flange pequeno KF DN 25 664005

VE 40  Flange pequeno KF DN 40 664006

INFORMAçõES PARA COMPRA - VáLVULAS DE ALUMÍ-
NIO VE
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DADOS TÉCNICOS

Conexão de flange 
 
Conexão da entrada de gás  
Materiais molhados 
índice de fugas 
Operação 
Peso aprox. 

Estas são válvulas de admissão de ar são compactas e com 
flange pequena. A válvula VB é operada manualmente. Ao 
girar a tampa de parafuso recartilhado, o disco da válvula é 
levantado do assento e o ar entra através dos furos. O disco 
da válvula é rotativo. Portanto, o selo da válvula é contra o 
desgaste durante a abertura e fechamento. 
A válvula de solenóide eletromagnética VB MB, com orifício 
de diâmetro de 2,4 milímetros, operam com controle de 
conexão VACUU·BUS® e são freqüentemente usadas para 
sistemas de controle remoto de vácuo, como: CVC 3000, VNC 
2 ou DCP 3000, fechando o sistema a entrada de gás inerte.

VáLVULAS DE ADMISSãO DE AR VB    -    VB M-B

VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

 

mbar l/s 
 

kg

VB 10 

Flange pequena KF DN 10

Aço inox., NBR
1 x 10-6

Manual
0.1

VB M-B 

Flange pequena KF DN 16 e bo-
cal de mangueira DN 6/10 mm

Conexão de tubo DN 8/6 mm
Aço inox., FKM

1 x 10-3

VACUU·BUS®

0.25

VB 10 Flange pequena KF DN 10 666800

VB M-B Flange pequena KF DN 16 e bocal de mangueira DN 6/10 mm 674217

INFORMAçõES PARA PEDIDOS
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DADOS TÉCNICOS

Conexão de flange 
Conexão da entrada de gás  
Materiais molhados 
índice de fuga do alojamento 
índice de fuga do assento 
Peso aprox. 

Válvulas de entrada de gás são pequenas válvulas manuais 
operadas para a entrada de gases em um sistema de vácuo. 
Girando-se a tampa rosca o embolo se levanta do assento 
da válvula. Assim, o gás entra a uma linha ligada à entrada 
de gás. A válvula de entrada de gás VGS 10 é montada com 
um pequeno rebordo para o sistema de vácuo e tem um bico 
para mangueira DN 8 mm, por exemplo, garrafas de gás, 
entrada de ar seco ou entrada direta de gás. Tanto o lado do 
vácuo como o lado atmosférico da válvula VGL são feitos com 
conexões soldadas, facilitando o uso e a fixação permanente.

VáLVULA DE ENTRADA DE GáS VGS    -    VGL

VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

mbar l/s
mbar l/s

kg

VGS 10 

Flange pequena KF DN 10
 Bocal de mangueira DN 8 mm

Aço inox., FKM, NBR
1 x 10-9

1 x 10-6

0.15

VGl 

Abraçadeira em latão 5,1 mm
Abraçadeira em latão 5,1 mm

Aço inox., FKM, NBR, latão
1 x 10-9

1 x 10-6

0.12

VGS 10 Flange pequena KF DN 10 666000

VGL Abraçadeira em latão 5,1 mm 666400

INFORMAçõES PARA PEDIDOS
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VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

Estas válvulas de passagem direta com eletromagnetismo (solenóide) são usadas para ciclos de operação 
com intervalos curtos e, portanto, são freqüentemente usadas como válvulas de controle de vácuo. O de-
sign simples deixa a válvula com baixo índice de fugas. As válvulas versão VV C são feitas de materiais com 
excelente resistência química. A válvula de vedação do VV-B 6C é feito de um elastômero fluorado especial 
com uma melhor estabilidade que PTFE comum, não se perdem ou deforma a vedação ao longo do tempo.

VáLVULAS SOLENóIDES VV    -    VV C

+ versão C com excelente resistência química

+ ciclos operacionais elevados

+ melhor fechamento, mesmo após longo tempo de fun-
cionamento

+ fácil de limpar

+ conexão versáteis com alternativas a flanges ou bocal 
de mangueira

DADOS TÉCNICOS

Conexão de flange 
 
Materiais molhados 
índice de fugas 
Faixa de temperatura ambiente 
Temperatura máxima do gás 
Máxima frequência de comutação 
Voltagem / Tomada 
 
Comprimento do cabo 
Comprimento de montagem entre flanges. 
Peso aprox. 

mbar l/s
° C
° C

/min

m
mm

kg

VV-B 6 

Flange pequena KF DN 16 e bo-
cal de mangueira DN 6/10 mm

Aço inox., PP, FKM, PPS 
1 x 10-5 

0 - 50 
80 

120 
VACUU·BUS®

 
2 

100 
0.53

VV 6 

Flange pequena KF DN 16 e bocal de 
mangueira DN 6/10 mm
Aço inox., PP, FKM, PPS 

1 x 10-5 
0 - 50 

80 
120 

Solenóide 230 V/~ 50-60 Hz  IEC 
tomada EN 60320 

2.5 
100 

0.53
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VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

DADOS TÉCNICOS

Conexão de flange 
Materiais molhados 
índice de fugas 
Faixa de temperatura ambiente 
Temperatura máxima do gás 
Máxima frequência de comutação 
Voltagem / Tomada 
 
Comprimento do cabo 
Comprimento de montagem entre flanges 
Peso aprox. 

VV-B 15C

 Flange pequeno KF DN 25
 Aço inox., PVDF, PTFE

1 x 10-4 
0 - 40 

100 
50 

VACUU·BUS®
 

2 
117 
1.2

VV 25

 Flange pequeno KF DN 25
Aço inox., FKM, latão (niquelado)

1 x 10-4 
0 - 50 

80 
120 

Solenóide 230 V/~ 50 Hz IEC 
tomada EN 60320 

2.5 
100 
1.4

mbar l/s
° C
° C

/min

m
mm

kg

DADOS TÉCNICOS

Conexão de flange 
 
Materiais molhados 
 
índice de fugas 
Faixa de temperatura ambiente 
Temperatura máxima do gás 
Máxima frequência de comutação 
Voltagem / Tomada 
Comprimento do cabo 
Comprimento de montagem entre flanges 
Peso aprox. 

VV-B 6C

 Flange pequena KF DN 16 e bo-
cal de mangueira DN 6/10 mm
Aço inox., PVDF, PTFE, Fluoroe-

lastomer, PPS 
1 x 10-2 

0 - 40 
100 

50 
VACUU·BUS® 

2 
80 

0.35

VV-B 15C

 Flange pequeno KF DN 16

Aço inox., PVDF, PTFE
 

1 x 10-4 
0 - 40 

100 
50 

VACUU·BUS® 
2 

109 
1.2

mbar l/s
° C
° C

/min

m
mm

kg

VV-B 15C Flange pequeno KF DN 25 674215

VV-B 15C Flange pequeno KF DN 16 674210

VV-B 6C Flange pequena KF DN 16 e bocal de mangueira DN 6/10 mm 674291

VV-B 6 Flange pequena KF DN 16 e bocal de mangueira DN 6/10 mm 674290

INFORMAçõES PARA PEDIDOS VáLVULAS VACUU·BUS®

VV 25 Flange pequeno KF DN 25     Solenóide 230 V/~ 50 Hz 674105

VV 15C Flange pequeno KF DN 25     Solenóide 24 V/= 674115

VV 15C Flange pequeno KF DN 16     Solenóide 24 V/= 674110

VV 6 Flange pequena KF DN 16 e bocal de mangueira DN 6/10 mm Solenóide 230 V/~ 50-60 Hz 674094

VV 6 Flange pequena KF DN 16 e bocal de mangueira DN 6/10 mm Solenóide 24 V/= 674090

VV 6C Flange pequena KF DN 16 e bocal de mangueira DN 6/10 mm Solenóide 24 V/= 674091

INFORMAçõES PARA PEDIDOS

(24 V / = VálVUlAS COM TOMADA DE 3 PiNOS EN 60130-9, PARA OS CONTROlADORES CVC 2II E VNC 1, APENAS)
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ANÉIS TENSORES PARA KF

KF DN 10/16 45 62 16 22 660000

KF DN 20/25 55 73 16 32 660001

Tamanho* A B C D Número de pedido
Fabricado em alumínio 

KF DN 50 95 120 25 63 660003

KF DN 32/40 80  18 47 660012

KF DN 50 112  20 62 660013

KF DN 32/40 70 90 16 47 660002

KF DN 10/16 52  18 23 660010

KF DN 20/25 62  18 32 660011

Fabricado em aço inoxidável 

* Dimensões em mm

KF DN 10 12 10 15.3 15 x 5 660120

KF DN 16 17 16 18.5 18 x 5 660124

KF DN 20 22 20 25.5 25 x 5 660121

KF DN 25 26 25 28.5 28 x 5 660125

KF DN 32 34 32 40.5 40 x 5 660122

KF DN 40 41 39 43 42 x 5 660126

KF DN 50 52 50 55.5 55 x 5 660123

ANÉIS DO CENTRO PARA PEqUENAS FLANgES FEITO DE AçO INOXIDáVEL

Tamanho* A B C D Número de pedido
com junta fabricado em FKM 

KF DN 10/16 17 10 12 18 x 5 660127

KF DN 20/25 26 20 22 28 x 5 660128

KF DN 32/40 41 32 34 42 x 5 660129

ANÉIS DE CENTRALIZAçãO ADAPTáVEIS PARA FLANgE PEqUENA KF DE AçO INOXIDáVEL

Tamanho* A B C D Número de pedido
com junta fabricado em FKM 

VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE
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* Dimensões em mm

KF DN 10 12 8 15.5 15 x 5 660160

KF DN 16 17 13 18.5 18 x 5 660161

KF DN 25 26 22 28.5 28 x 5 660162
KF DN 40 41 36 43 42 x 5 660163

ANÉIS DE CENTRALIZAçãO DO FILTRO KF DE AçO INOXIDáVEL

Tamanho* A B C D Número de pedido
com junta NBR 

ANÉiS DE CENTRAliZAçãO UNiV. PARA PEQUENAS FlANGES KF DE PBT (SEM CONT. COM OS MEiOS)

KF DN 10/16 32 30.1 27.7  660190

KF DN 20/25 42 40.1 36.7  660191

Tamanho* A B C  Número de pedido
com junta NBR 

KF DN 50 77 75.1 61  660193

KF DN 32/40 57 55.1 51  660197

KF DN 50 77 75.1 61  660198

KF DN 32/40 57 55.1 51  660192

KF DN 10/16 32 30.1 27.7  660195

KF DN 20/25 42 40.1 36.7  660196

com junta fabricado em FKM 

VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

KF DN 10/16 32 17.2 30.1  660140

KF DN 20/25 42 26.2 40.1  660141

KF DN 32/40 57 41.2 55.1  660142

KF DN 50 77 52.2 75.1  660143

ANÉiS DE CENTRO E DE SElAGEM PARA FlANGE PEQUENA KF (SOMENTE PARA FlANGES DE AçO iNOXiDáVEl)

Tamanho* A B C  Número de pedido
com junta de alumínio 

KF DN 10/16 32 17.2 30.1  660150

KF DN 20/25 42 26.2 40.1  660151

KF DN 32/40 57 41.2 55.1  660152

VEDAçãO iNDiUM PARA KF COM ANÉiS DE CENTRAliZAçãO DE AçO/AlUMíNiO (iNTERiOR/EXTERiOR)

Tamanho* A B C  Número de pedido
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PEQUENAS FlANGES KF COM POUCA SOlDA, CURTA

KF DN 10 16 10 14  661300

KF DN 16 16 16 20  661304

Tamanho* A B C  Número de pedido
Fabricado em aço inoxidável (1.4541) 

KF DN 25 20 24 28  661305

KF DN 50 25 50.6 57  661303

KF DN 20 20 21 25  661301

KF DN 32 25 34 38  661302

KF DN 40 25 40.5 44.5  661306

VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

* Dimensões em mm

KF DN 25 19.8 26.2   669005

KF DN 40 31.7 41.2   669006

KF DN 50 47.2 52.2   669003

KF DN 10 7.2 12.2   669000

KF DN 16 9.8 17.2   669004

KF DN 40 31.7 41.2   671006

KF DN 50 47.2 52.2   671003

KF DN 10 7.2 12.2   671000

KF DN 16 9.8 17.2   671004

KF DN 25 19.8 26.2   671005

PEqUENOS FLANgES CEgOS KF

Tamanho* A B   Número de pedido
Fabricado em alumínio 

Fabricado em aço inoxidável 

KF DN 10 15 5   660110

KF DN 16 18 5   660115

KF DN 20 25 5   660111

JUNTAS DE REPOSIçãO PARA KF

Tamanho* A B   Número de pedido
feito de NBR 

de FKM 

KF DN 25 28 5   660116

KF DN 50 55 5   660113

KF DN 10 15 5   660130

KF DN 16 18 5   660135

KF DN 20 25 5   660131

KF DN 25 28 5   660136

KF DN 32 40 5   660132

KF DN 40 42 5   660137

KF DN 50 55 5   660133
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VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

* Dimensões em mm

KF DN 16 / DN 10 mm 40 7 12 10 662806

KF DN 10 / DN 6 mm 40 4 8 6 662500

KF DN 16 / DN 6 mm 40 4 8 6 662510

KF DN 16 / DN 10 mm 40 7 12 10 662511

KF DN 25 / DN 8 mm 40 6 10 8 662516

KF DN 25 / DN 10 mm 40 7 12 10 662517

KF DN 25 / DN 12 mm 40 10 15 12 662518

KF DN 25 / DN 15 mm 40 15 19 15 662519

KF DN 40 / DN 8 mm 40 6 10 8 662521

KF DN 40 / DN 10 mm 40 7 12 10 662522

KF DN 40 / DN 15 mm 40 15 19 15 662523

Fabricado em plástico PP (polipropileno) 

PEqUENAS FLANgES KF COM BOCAL DE MANgUEIRA

Tamanho* A B C  Tubo ID Número de pedido
Fabricado em alumínio 

KF DN 25 / DN 10 mm 43 7 12 10 662807

KF DN 25 / DN 15 mm 43 14 19 15 662808

PEqUENAS FLANgES KF COM BICO DE MANgUEIRA

Tamanho* A B C  Tubo ID Número de pedido
Fabricado em alumínio 

KF DN 10 / DN 12 mm 50 9 14 12 662530

KF DN 16 / DN 19 mm 50 15 20 19 662531

KF DN 25 / DN 20 mm 50 15 22 20 662532

KF DN 25 / DN 25 mm 50 23 28 25 662533

KF DN 40 / DN 25 mm 50 23 28 25 662534

KF DN 40 / DN 40 mm 50 37 41 40 662535

KF DN 10 52 10 14  662100

KF DN 16 52 16 20  662104

KF DN 20 55 21 25  662101

KF DN 25 55 24 28  662105

KF DN 32 58 34 38  662102

KF DN 40 58 40.5 44.5  662106

KF DN 50 58 50.6 57  662103

PEQUENAS FlANGES KF COM POUCA SOlDA, lONGO

Tamanho* A B C  Número de pedido
Fabricado em aço inoxidável (1.4541) 
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PEqUENAS FLANgES KF COM UNIãO DE ROSCA MASCULINA

KF DN 10 / NS 14/23  33 23 14.2 662701

KF DN 10 / NS 19/38  47.5 38 18.8 662700

Tamanho e tipo de moinho* A B C Número de pedido
Fabricado em aço inoxidável 

KF DN 25 / NS 29/32  41.5 32 29.2 662705

KF DN 25 / NS 19/38  49 38 18.8 662704

KF DN 40 / NS 29/32  43.5 32 29.2 662706

KF DN 40 / NS 45/40  49.5 40 45 662707

KF DN 10 / NS 14/35  38 14.5 35 662800

KF DN 10 / NS 19/38  41 18.8 38 662801

KF DN 25 / NS 19/38  41 18.8 38 662802

KF DN 25 / NS 29/32  35 29.2 32 662803

KF DN 40 / NS 29/32  35 29.2 32 662804

KF DN 40 / NS 45/40  43 45 40 662805

PEqUENAS FLANgES COM ROSCA FêMEA ESMERILHADA

Tamanho e tipo de moinho* A B C Número de pedido
Fabricado em aço inoxidável 

KF DN 25/10 40    672910

KF DN 25/16 40    672911

KF DN 25/10 40    669040

KF DN 25/16 40    669041

KF DN 40/10 40    669042

KF DN 40/16 40    669043

KF DN 40/25 40    669044

KF DN 40/10 40    672912

PEçAS REDUTORAS COM PEqUENAS FLANgES KF

Tamanho* A    Número de pedido
Fabricado em alumínio 

Fabricado em aço inoxidável 

KF DN 40/16 40    672913

KF DN 40/25 40    672914

* Dimensões em mm

VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE
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* Dimensões em mm

VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

PEqUENA FLANgE DE ROSCA KF FABRICADO EM AçO INOXIDáVEL

KF DN 10 / G3/8" 35 15 G3/8" 22 672100

KF DN 16 / G1/2" 35 16 G1/2" 26 672101

Tamanho* A B C D Número de pedido
com junta NBR 

KF DN 25 / G1" 45 24 G1" 39 672102

KF DN 16 / G1/4" G1/4" 18 41 9.5 662590

KF DN 10 / G1/8" G1/8" 20 49 6 662600

PEqUENAS FLANgES KF COM FIO

Tamanho* A B C D Número de pedido
Fabricado em aço inoxidável 

KF DN 10 60    673000

KF DN 10 60    669010

KF DN 16 80    669014

KF DN 25 100    669015

KF DN 40 130    669016

KF DN 40 130    673016

en acier inox (petites brides et tube soudés TIG) 

TUBOS DE VáCUO COM FLANgE PEqUENA KF

Tamanho* A    Número de pedido
Fabricado em alumínio 

KF DN 16 80    673014

KF DN 25 100    673015

PARAFUSO DA PEQUENA FlANGE KF FABRiCADO EM AçO iNOXiDáVEl (ROSCA iNTERNA)

Tamanho* A B C D Número de pedido
com junta NBR 

KF DN 10 / G3/8" 35 15.5 G3/8" 20 672000

KF DN 16 / G1/2" 35 16 G1/2" 25 672001

KF DN 25 / G1" 45 22 G1" 38 672002
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KF DN 40/40/40/40 65 130   669606

KF DN 10/10/10/10 30 60   669600

KF DN 16/16/16/16 40 80   669604

KF DN 25/25/25/25 50 100   669605

KF DN 10/10/10/10 30 60   673600

KF DN 16/16/16/16 40 80   673614

KF DN 25/25/25/25 50 100   673615

KF DN 40/40/40/40 65 130   673616

PEçAS EM T COM PEqUENAS FLANgES KF

Fabricado em aço inoxidável 

Tamanho* A B   Número de pedido
Fabricado em alumínio 

KF DN 40/40/40 65 130   669506

KF DN 10/10/10 30 60   669500

KF DN 16/16/16 40 80   669504

KF DN 25/25/25 50 100   669505

KF DN 10/10/10 30 60   673500

KF DN 16/16/16 40 80   673514

KF DN 25/25/25 50 100   673515

KF DN 40/40/40 65 130   673516

PEçAS EM FORMA DE T COM FLANgE PEqUENA KF

Fabricado em aço inoxidável 

Tamanho* A B   Número de pedido
Fabricado em alumínio 

KF DN 40/40 65    673416

KF DN 10/10 30    669400

KF DN 16/16 40    669404

KF DN 25/25 50    669405

KF DN 40/40 65    669406

KF DN 10/10 30    673400

KF DN 16/16 40    673414

KF DN 25/25 50    673415

PEçAS COTOVELO COM PEqUENAS FLANgES KF

* Dimensões em mm

 VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

Tamanho* A    Número de pedido
Fabricado em alumínio 

Fabricado em aço inoxidável 
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* Dimensões em mm

VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

FOLE DE METAL COM PEqUENAS FLANgES KF

KF DN 10 74 62 86  673210

KF DN 16 74 62 86  673220

Tamanho* A B C  Número de pedido
Fabricado em aço inoxidável 

KF DN 40 113 88 138  673222

KF DN 25 88 72 104  673221

KF DN 10 250 19  90 673305

KF DN 10 500 19  90 673315

KF DN 10 750 19  90 673325

TUBOS FLEXÍVEIS DE METAL COM PEqUENA FLANgE KF

Número de 
pedidoFabricado em aço 

inoxidável (1.4541)
  individual repetidos 
  flexão  flexão 

Tamanho* A B: raio de curva mínimo para 
 
 

KF DN 10 1000 19  90 673335

KF DN 16 250 29  120 673306

KF DN 16 500 29  120 673316

KF DN 16 750 29  120 673326

KF DN 16 1000 29  120 673336

KF DN 25 250 43  155 673307

KF DN 25 500 43  155 673317

KF DN 40 750 65  200 673328

KF DN 40 1000 65  200 673338

KF DN 40 250 65  200 673308

KF DN 40 500 65  200 673318

KF DN 25 750 43  155 673327

KF DN 25 1000 43  155 673337

KF DN 25/25/16/16 35 70 35 70 669608

KF DN 40/40/16/16 45 90 65 130 669609

KF DN 25/25/10/10 35 70 50 100 673617

KF DN 40/40/10/10 45 90 65 130 673619

PEçAS EM FORMATO CRUZ KF

Tamanho* A B C D Número de pedido
Fabricado em alumínio 

Fabricado em aço inoxidável 
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TUBOS DE VáCUO DE PVC COM ESPIRAL INTERNO E PEqUENAS FLANgES KF

KF DN 16 500    686010

KF DN 16 1000    686020

* Dimensões em mm

VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

Tamanho* A    Número de pedido
pequenos flanges feitos de alumínio, com espiral interno em aço inoxidável 

KF DN 25 1000    686021

KF DN 25 500    686011

KF DN 40 500    686012

KF DN 40 1000    686022

De PTFE antiestático, flange de aço inoxidável (1.4305)

Propriedades especiais

+ mangueira com nervuras apenas nas paredes exteriores, lisas no 
interior. Portanto, não há acúmulo de líquidos ou partículas como 
em mangueiras de tubo ondulado e de gás de alta condutividade 
devido à turbulência reduzida.

+ material de PTFE com excelente resistência química

+ material de PTFE é antiestático de acordo com a norma BS 
5958:1991 / EN ISO 8031*, resistividade < 107 Ohm entre mangueira 
e flanges para evitar a carga eletrostática no interior ou no exterior. 
No entanto, o tubo não deve ser utilizado para a ligação terra do 
equipamento.

TUBOS DE VáCUO DE PTFE COM KF

KF DN 25 500 200  400 686032

KF DN 16 1000 150  300 686031

Número de 
pedido  individual repetidos 

  flexão  flexão 

Tamanho* A B: raio de curva mínimo para 
 
 

KF DN 25 1000 200  400 686033

KF DN 16 500 150  300 686030
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VáLVULAS DE VáCUO E PEqUENA FLANGE

* Dimensões em mm

TUBULAçõES à VáCUO DE BORRACHA DISPONÍVEIS POR METRO

Tamanho*  B C  Número de pedido

DN 6 mm  12 6  686000

DN 8 mm  18 8  686001

DN 10 mm  30 10  686002

DN 15 mm  35 15  686003

CABOS DE ALIMENTAçãO

DN 20 mm  45 19  686005

TUBO PTFE DISPONÍVEL EM METROS

Tubo PTFE  DN 10/8 mm  638644

PLUgUE IEC

Cabo de alimentação LKG CEE 637652
Cabo de alimentação LKG CH 637653
Cabo de alimentação LGK UK 637654
Cabo de alimentação LKG US 637655
Cabo de alimentação LKG CN 635770
Cabo de alimentação CEE em forma Y com 1 x KG e 1 x LKG 636273
(L)KG = acoplamento (angular) IEC-60320 C13 

Cabo de alimentação KG CEE 612058
Cabo de alimentação KG CH 676021
Cabo de alimentação KG UK 676020
Cabo de alimentação KG US 612065
Cabo de alimentação KG CN 635997
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CONTATOS DE VENDAS  EN ALLEMAGNE

VACUUBRAND GMBH + CO KG
Field Sales Office - North 
Joachim Richter

T +49 9342 808-5530
F +49 9342 808-95530
M +49 151 15 34 75 32
 joachim.richter@vacuubrand.com

VACUUBRAND GMBH + CO KG
Field Sales Office - East
Thomas Schwarz 
  

T +49 9342 808-5536
F +49 9342 808-95536
M +49 151 17 65 45 38
 thomas.schwarz@vacuubrand.com 

VACUUBRAND GMBH + CO KG
Field Sales Office - Centre
Mustafa Barak 
  

T +49 9342 808-5535
F +49 9342 808-95535
M +49 160 97 97 49 21
 mustafa.barak@vacuubrand.com

VACUUBRAND GMBH + CO KG
Field Sales Office - West
Hans Werner Uhlig
 

 
T +49 9342 808-5533
F +49 9342 808-95533
M +49 171 728 09 08
 werner.uhlig@vacuubrand.com

VACUUBRAND GMBH + CO KG 
Field Sales Office - Southwest
Uwe Jungbauer

 
T +49 9342 808-5553
F +49 9342 808-5555
M +49 171 728 02 81 
 uwe.jungbauer@vacuubrand.com

VACUUBRAND GMBH + CO KG 
Field Sales Office - South
Thomas Porombka

FIELD SALES OFFICE - NORTH

FIELD SALES OFFICE - EAST

FIELD SALES OFFICE - CENTRE

FIELD SALES OFFICE - WEST

FIELD SALES OFFICE - SOUTHWEST

FIELD SALES OFFICE - SOUTH

T +49 9342 808-5534
F +49 9342 808-95534
M +49 171 728 02 86 
  thomas.porombka@vacuubrand.com
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CONTATOS DE VENDAS DANS LE MONDE

SWiTZERlAND, CH

FRANCE, F 

GREAT BRiTAiN, UK

USA, US

CHiNA, CN

iNDiA, iN

VACUUBRAND GMBH + CO KG 
German-speaking Switzerland / Ticino
Roland Leu
Theiligerstr. 72 
8484 Theilingen

T +41 523 84 01 50
F +41 523 84 01 51 
M +41 794 01 35 81
 roland.leu@vacuubrand.com

VACUUBRAND GMBH + CO KG, Est / Sud / Swiss Romande
Ingénieur Technico-Commercial
Sébastien Faivre
4, rue de l’Expansion
67150 Erstein 

VACUUBRAND GMBH + CO KG, Ouest / Nord  
Ingénieur Technico-Commercial
Patrice Toutain-Keller
6, rue des Cèdres
91360 Epinay sur orge

T +33 3 88 98 08 48
F +33 3 88 98 01 20
M +33 6 84 82 96 24
 sebastien.faivre@vacuubrand.com
 

T +33 1 69 09 06 78
F +33 3 88 98 01 20
M +33 6 70 03 09 61
 patrice.toutain-keller@vacuubrand.com
 

VACUUBRAND GMBH + CO KG, North 
Georgina Cape
P.O. Box 111 
Rochdale, Lancashire, OL15 0FG 

VACUUBRAND GMBH + CO KG, South 
Edward Gill 
P.O. Box 6178 
Brackley, Northamptonshire, NN13 6YL 

T +44 17 06 37 07 07
M +44 79 74 02 88 53
 georgina.cape@vacuubrand.com
 

T +44 12 80 70 00 61
M +44 79 80 75 03 57
 edward.gill@vacuubrand.com

VACUUBRAND INC. 
11 Bokum Road
Essex, CT 06426-1506

T  +1 86 07 67 53 41 
 Toll free in USA: +1 888 882 6730
 info@vacuubrand.net
 www.vacuubrand.com/us

BRAND (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Room 506, Building B, 
Guangqi Culture Plaza, 
No. 2899 Jia, Xietu Road 
Shanghai 200030

T +86 21 64 22 23 18
F +86 21 64 22 22 68
 info@brand.cn.com
 www.brand.cn.com 

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
303, 3rd Floor, C-Wing, Delphi 
Hiranandani Business Park, Powai
Mumbai 400076

T +91 22 42 95 77 90
F +91 22 42 95 77 91 
 info@brand.co.in
 www.brand.co.in
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1. general
1.1. These General Terms and Conditions (GT&C) are intended for use in 
commercial transactions between businesses.
 
1.2. These GT&C shall apply for all, including future, contracts with the custo-
mer. Other terms and conditions shall not become part of the contract, even 
if VACUUBRAND does not expressly object to them. Subsidiary agreements 
made before or at the time of conclusion of contract may only be invoked if 
they are immediately confirmed in writing. The waiver of the requirement for 
written form shall only be possible in writing. The language of the contract 
shall be German and/ or English. In the event of a discrepancy between the 
German language version of these GT&C and a version in any language, the 
German language version shall prevail.
 
1.3. VACUUBRAND offers are subject to change and non-binding. VACUU-
BRAND reserves the right to make technical improvements to VACUUBRAND 
products.
 
1.4. VACUUBRAND may electronically store and process data necessary for 
the purpose of processing the contract.
 
1.5. A set-off by the customer shall not be permitted unless the counterclaims 
are undisputed or legally established, or pecuniary counterclaims arising 
from the right to refuse payment pursuant to Section 320 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) (German Civil Code).
 
1.6. For commercial transactions between businesses, public law legal 
persons or special funds under public law and with customers having no 
general place of jurisdiction in Germany the place of jurisdiction shall be 
the court responsible in Frankfurt am Main, Germany. VACUUBRAND shall 
also be entitled to appeal to the court responsible for the head office of 
the customer. VACUUBRAND shall, furthermore, as plaintiff have the right 
to invoke the Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry 
in Frankfurt am Main, Germany. The Arbitration Court shall, in this case, 
make the final judgment in accordance with the Rules of Arbitration of the 
Chamber of Commerce and Industry in Frankfurt am Main without recourse 
to the ordinary courts of law. The instigation of legal dunning proceedings by 
VACUUBRAND shall not signify the exertion of its right of choice; it shall be 
admissible in all cases.
 
1.7. German law shall apply exclusively under the exclusion of the conflict 
of laws principles of Private International Law and the UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
 
2. delivery
2.1 The place of performance shall be the factory of VAUUBRAND in Wer-
theim, Germany. The risk shall transfer to the customer when the goods for 
delivery are packed and ready for pick-up (EXW (Incoterms® 2010 ex works)). 
This shall also apply to partial deliveries or where VACUUBRAND has per-
formed additional services, such as shipping; costs for transport, packaging 
or insurance; exportation and installation. This shall also apply in case of 
delivery to a consignment warehouse of the customer.
 
2.2 In the case of a delay in the customer’s acceptance of a delivery, VACUU-
BRAND may, without prejudicing the claim for performance, have the goods 
put into storage at the cost of the customer or, after providing a warning and 
setting a deadline for the customer, otherwise dispose of them.
 
3. delivery Period, delay
3.1 Delivery times shall be ex works. Delivery periods shall begin on receipt 
of order confirmation by the customer; however only after settlement of 
any technical issues pending from the conclusion of the contract; and after 
receipt of any documents to be provided to VACUUBRAND by the customer, 
such as drawings, permits or approvals; and definitely not before receipt of 
agreed advance payments. The delivery period shall be considered to have 
been met if readiness for dispatch has been notified before the expiry of this 
period. Delivery shall be subject to VACUUBRAND receiving its own supplies 
punctually and in good order.
 
3.2 Force Majeure and circumstances beyond control of VACUUBRAND, such 
as strikes, lock-outs, operational disruption, shortages of raw materials and 
equipment, delayed delivery or non-delivery by VACUUBRAND suppliers, shall 
extend the delivery periods accordingly and shall release VACUUBRAND from 
its delivery obligations if they, as a result, render delivery impossible. VACUU-
BRAND shall also not be liable for the circumstances described above if they 
arise during an already existing delay. The same shall apply for any additional 
or amended services requested by the customer.
 
3.3 VACUUBRAND shall be considered to be in default of delivery only if the 
customer has issued VACUUBRAND with a reminder, has set a reasonable 
extension period which has elapsed.3.4 In the case of delay damages, 

VACUUBRAND’s liability for compensation shall be limited to 10% of the value 
of the delayed delivery/ service. The limitation shall not apply in cases of will-
ful intent, gross negligence and/ or injury to life, limb or health. The customer 
shall be obliged to immediately inform VACUUBRAND in writing of any likely 
consequences of delay.
 
4. Prices, Terms of PaymenT
4.1 Prices shall be EXW (Incoterms® 2010 ex works), Wertheim and exclusive 
of statutory VAT, if applicable. Costs of packaging, transportation, freight and 
insurance shall be borne by the customer. Prices shall also be exclusive of the 
cost of returning and recycling/disposing of old equipment.
 
4.2 Invoices shall be payable to VACUUBRAND account in EURO (€) without 
deductions and free of charges and expenses. Payment shall be made imme-
diately or by the date stated. The determinant factor shall be the receipt of 
payment. Cheques and bills of exchange shall only be accepted on account of 
performance and at the cost of the customer.
 
4.3 In the case of customers, with whom VACUUBRAND is working for the 
first time or with whom VACUUBRAND does not work regularly, after delay in 
payment or in the case of reasonable doubt as to the creditworthiness of the 
customer, VACUUBRAND shall reserve the right to make individual deliveries 
dependent on a pre-payment or a security deposit to the value of the invoice 
amount.

4.4 Should the period between conclusion of contract and agreed delivery 
exceed four (4) months, so may VACUUBRAND, at its discretion, demand a 
reasonable additional charge equivalent to the increase in its costs up until 
delivery. 
 
4.5 In the case of an agreed return of goods that are free of defects, the cus-
tomer shall be charged a checking and processing fee of 15% of the invoice 
amount (minimum € 10).
 
4.6 Should the customer be in arrears with payment, VACUUBRAND debt 
claims against him shall be due immediately, and VACUUBRAND shall not be 
obliged to make any further deliveries based on current delivery contracts.
 
4.7 If payment is delayed, VACUUBRAND shall charge - notwithstanding fur-
ther damage compensation claims - interest on arrears at the statutory rate.
 
4.8 VACUUBRAND may offset amounts payable to the customer (e.g. from 
credit notes) against VACUUBRAND claims against the customer.
 
5. reTenTion of TiTle, assignmenT of fuTure claims
5.1 The goods delivered shall remain property of VACUUBRAND until the 
complete and unlimited payment. Should VACUUBRAND still have further 
claims against the customer, VACUUBRAND shall then retain its property 
rights until payment of these has been effected.
 
5.2 The customer may neither use goods subject to retention of title nor 
combine them with other objects to which a third party may have rights. 
Should, however, goods subject to retention of title become, through their 
combination with other objects, part of a new (complete) item, VACUUBRAND 
shall be a proportional co-owner of this new item directly, even if this latter 
component is regarded as the main component. VACUUBRAND's proportion 
of co-ownership shall be determined by the ratio of the invoice value of the 
goods to the value of the new item at the time of combination.
 
5.3 The customer may resell goods subject to retention of title in the course 
of his normal business as long as he has not assigned, pledged or otherwise 
encumbered his claims from the resale.
 
5.4 The customer shall assign to VACUUBRAND in advance as collateral any 
claims against his customers from the resale of the goods subject to reten-
tion of title (see Clause 5.3) and/or newly formed items (see Clause 5.2) to the 
value of VACUUBRAND's invoice for the goods subject to retention of title. 
As long as the customer is not in default of payment for the goods subject to 
retention of title, he may collect the assigned claims in the ordinary course 
of business. He may, however, only use the proportional proceeds for the 
payment to VACUUBRAND for the goods subject to retention of title.

5.5 At the customer’s request, VACUUBRAND shall release collateral at 
its discretion if and to the extent that the nominal value of the collateral 
exceeds 120% of the nominal value of its outstanding debt claims against the 
customer.
 
5.6 The customer shall be required to inform VACUUBRAND immediately of 
any attachments, seizures or any other third-party dispositions relating to the 
goods that are reserved or co-owned by VACUUBRAND.
5.7 In the event of delay in payment, failure to pay bills of exchange or 
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cheques, or failure or recall of a payment made via SEPA Direct Debit 
Scheme, suspension of payments or insolvency of the customer or of the end 
buyer, the rights of the customer under Clause 5.3 shall no longer be valid. 
The customer must then immediately inform the buyer of VACUUBRAND's 
extended retention of title; he may use the proportional proceeds relating to 
the assignment only to pay for the delivered goods. VACUUBRAND shall be 
entitled to collect the assigned receivables itself.
 
5.8 In the event of customer’s culpable breach of contractual obligations, 
in particular for the cases covered in Clause 5.7, VACUUBRAND shall be 
entitled to withdraw from the contract and/ or, without withdrawing from the 
contract, demand the return of any goods subject to retention of title still in 
possession of the customer and to collect the assigned receivables itself. In 
order to ascertain the rights of VACUUBRAND, VACUUBRAND shall be entitled 
to have all of customer’s documents/ books concerning the reserved rights of 
VACUUBRAND examined by a person who is subject to the professional duty 
of confidentiality. 
 
6. WarranTy, limiTaTion of liabiliTy
6.1 VACUUBRAND warrants that its delivered goods (including any agreed 
installation) are free of defects at time of risk transfer. The required quality, 
durability and use of VACUUBRAND's delivered goods are based solely on the 
agreed written specification, product description and/or operating manuals. 
Any information beyond this, in particular in preliminary discussions, adver-
tising and/or referencing industrial standards shall only become part of the 
contract if they are expressly referenced in writing.
 
6.2 Should the customer require the delivered goods for purposes other than 
those agreed, he must take responsibility himself for examining their special 
suitability for this - also in terms of product safety – and ensure their com-
pliance with all relevant technical, legal or regulatory provisions before the 
intended use. VACUUBRAND shall not be liable for any usability that was not 
expressly confirmed by VACUUBRAND in writing. In the case of material or 
design requirements of the customer, VACUUBRAND shall accept no liability 
for the suitability or permissibility of the desired materials or designs, and 
shall, in this respect, have no particular testing obligation. Compliance with 
safety-related and occupational health regulations depends on the location 
and operating conditions of which VACUUBRAND has no prior knowledge. 
Action for ensuring compliance shall therefore be the responsibility of the 
customer or his buyer.
 
6.3 VACUUBRAND shall not be liable for the consequences of improper 
handling, use, maintenance and operation of the delivered goods; the 
consequences of normal wear and tear, in particular of wearing parts such as 
diaphragms, seals, valves, vanes, condensers, oil and the breakage of glass or 
ceramic parts; for the consequences of chemical, electrochemical or electrical 
influences; or non-observance of the operating instructions.
 
6.4 If a notice of defect is justified, VACUUBRAND shall initially only be requi-
red to provide supplementary performance. Supplementary performance 
shall be, at the discretion of VACUUBRAND, either rectification of the defect 
or delivery of goods free of defects. Further warranty claims shall only 
apply in the event of rejection, impossibility or failure of the supplementary 
performance. The customer shall bear additional expenses, which arise from 
the fact that the goods were taken after delivery to a location other than the 
agreed place of performance.
 
6.5 The customer must, immediately upon receipt of the goods, inspect them 
carefully, also in terms of product safety, and notify obvious defects imme-
diately in writing; any hidden defects must be immediately notified upon 
discovery. The customer must notify the carrier immediately of any transport 
damage. Failure to observe the testing and notification obligation shall void 
any customer claims for defects.
 
6.6 VACUUBRAND's liability for slight negligence shall be limited to claims 
for injury to life, limb or health, to claims under the Produkthaftungsgesetz 
(German Product Liability Act) or to claims of culpable breach of fundamental 
contractual obligations through which the purpose of the contract is endan-
gered. Otherwise, its liability for slightly negligent breach of fundamental 
contractual obligations is limited to the typically occurring damages which 
VACUUBRAND could have foreseen when the contract was concluded.
 
6.7 Should the customer use the delivered goods in conjunction with envi-
ronmentally harmful, toxic, radioactive or otherwise hazardous materials, 
he shall be obliged to clean them before returning them to VACUUBRAND. If 
applicable, VACUUBRAND may charge any necessary costs for decontamina-
tion/cleaning and disposal to the customer’s account.
 
7. limiTaTion Period
The warranty period shall be one year and starts from the date of delivery 
of the goods to the customer. The same shall apply for claims for damages, 

irrespective of their legal basis. The limitation periods of Section 438 Para. 1 
Nos. 1 and 2, Section 479 Para. 1 and Section 634a Para. 1 No. 2 of the BGB 
(German Civil Code) shall remain unaffected. The restriction of the limitation 
period shall not apply to claims based on fraudulent concealment of a defect, 
for claims under the Produkthaftungsgesetz (German Product Liability Act) or 
for damages resulting from injury to life, limb or health and other damages 
based on intent or gross negligence. The limitation period in respect of 
replaced or repaired goods shall only commence anew if VACUUBRAND 
admitted the defectiveness of the replaced or repaired goods.
 
8. sofTWare use
8.1 If software is included in the scope of a delivery, the customer shall be 
granted a non-exclusive right to use the software and its associated docu-
mentation. It is provided for use on the designated delivery item. The use of 
the software on more than one system shall be prohibited.
 
8.2 The customer shall only be entitled to copy, transfer or translate the 
software or to convert it from object code to source code to the extent 
permitted by law (Sections 69a et seq. Urheberrechtsgesetz – German Copy-
right Act). The customer undertakes to refrain from removing manufacturer 
information, in particular copyright notices, or from changing these without 
VACUUBRAND's prior express consent or the prior express consent of the 
software supplier.
 
8.3 All other rights to the software and the documentation including copies 
thereof shall remain with VACUUBRAND and/ or the software supplier. The 
issue of sublicenses is not permitted.
 
9. insTallaTion
9.1 Installation costs may be invoiced on a monthly basis. Fixed installation 
prices shall only cover the work that has been agreed upon.
 
9.2 The customer shall be responsible for providing the following at his own 
expense: lighting, motive power, if necessary, compressed air; water; elec-
trical power for welding and heating, including the necessary connections; 
electrical installations to connect the products supplied by VACUUBRAND; 
the devices required (such as lifting equipment); a lockable room that can be 
used for storing materials; tools and clothing during the installation.
 
10. sPare ParTs, mainTenance/rePair
10.1 For spare parts the current list prices shall apply.
 
10.2 Insofar as there is an obligation on the part of VACUUBRAND to main-
tain/supply spare parts, then this obligation shall be limited to a period of 
five (5) years from the date of delivery. If spare parts are not manufactured 
by VACUUBRAND, or are no longer available on the market, for example 
electronic components, or if the raw material for their production is no longer 
available, the obligation of VACUUBRAND to deliver spare parts shall lapse.
 
10.3 Maintenance and calibration services can only be provided if the custo-
mer has declared the devices sent to be safe to work on from a health hazard 
perspective.
 
11. legal reservaTion, indusTrial ProPerTy righTs, confidenTia-
liTy
11.1 VACUUBRAND reserves ownership and all industrial property rights 
and copyrights to all moulds, tools or other devices, samples, pictures, and 
business and technical documents produced or provided by VACUUBRAND. 
This also applies where the customer has wholly or in part taken on the 
costs hereof. The customer may use these only in the manner agreed with 
VACUUBRAND. Without VACUUBRAND's written consent, the customer may 
not himself manufacture contractual objects delivered or have the same 
manufactured by third parties.
 
11.2 Insofar as VACUUBRAND delivers goods according to the designs or 
other requirements specified by the customer (models, patterns etc.), the 
customer shall be liable to VACUUBRAND by default for ensuring that, 
through the manufacture and delivery of these goods, the industrial property 
rights or other rights of third parties are not infringed. If the customer is at 
fault he shall reimburse VACUUBRAND all damage resulting from any such 
infringement of rights.
 
11.3 Any information acquired through the business relationship and not 
deemed to be public knowledge must not be disclosed by the customer to 
third parties.
 
Status as of: May 2016



conversão fácil
As tabelas a seguir irão mostrar a possibilidade de converter a velocidade de bombeamento e o vácuo final das unidades indicadas no 

catálogo com outras unidades de medida. Nós aconselhamos a usar as unidades de medida mais comuns em todo o mundo.

www.vacuubrand.com/calculate

VáCUO FINAL

mbar
(hPa)

torr
(mm Hg)

Pa
N/m²

psi
lbf/inch²

1 0.750 100 1.45x10-2

100 75.0 10000 1.45
70 52.5 7000 1.02
50 37.5 5000 0.725
20 15.0 2000 0.290
15 11.3 1500 0.218
10 7.50 1000 0.145
7 5.25 700 0.102
5 3.75 500 7.25x10-2

2 1.50 200 2.90x10-2

1.5 1.13 150 2.18x10-2

1 0.75 100 1.45x10-2

0.5 0.38 50 7.25x10-3

0.1 7.5x10-2 10 1.45x10-3

10-2 7.5x10-3 1 1.45x10-4

10-3 7.5x10-4 10-1 1.45x10-5

10-6 7.5x10-7 10-4 1.45x10-8

m³/h cfm l/sec l/min
1 0.589 0.278 16.67

0.5 0.295 0.139 8.34
1.5 0.884 0.417 25.01
2 1.18 0.556 33.34
3 1.77 0.834 50.01
4 2.36 1.11 66.68
5 2.95 1.39 83.35
6 3.53 1.67 100.0
7 4.12 1.95 116.7
8 4.71 2.22 133.4
9 5.30 2.50 150.0

10 5.89 2.78 166.7
15 8.84 4.17 250.1
20 11.8 5.56 333.4
30 17.7 8.34 500.1
40 23.6 11.1 666.8

VELOCIDADE DO BOMBEAMENTO
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VACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred-Zippe-Straße 4
97877 Wertheim, Germany

www.vacuubrand.com

T  +49 9342 808-0
F  +49 9342 808-5555
info@vacuubrand.com 
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