BOMBAS DE VÁCUO DE PARAFUSO
LUBRIFICADO
A CONFIABILIDADE
QUE VOCÊ PRECISA
Quando se trata de fornecer vácuo para os seus processos críticos, você
não pode se dar ao luxo de comprometê-los. Mesmo que a sua atividade
seja de impressão, plásticos, embalagens, madeira, engarrafamento,
enlatamento ou de indústrias com processos similares, é essencial
eliminar o risco. A Atlas Copco é conhecida por sua variedade de
soluções de vácuo, que são altamente confiáveis e projetadas
especialmente para aplicações que exigem a criação de vácuo contínuo
e eficiente.

ALTA PRODUTIVIDADE
E BAIXO CUSTO TOTAL
DE PROPRIEDADE
A área de Soluções de Vácuo da Atlas Copco, com sede em Crawley, no
Reino Unido, é uma divisão de negócios que pertence à Atlas Copco
Compressor Technique. Ela desenvolve, fabrica e comercializa bombas
de vácuo, sistemas de redução, válvulas e produtos para serviços
relacionados, principalmente com as marcas Edwards, Quincy e Atlas
Copco. Os principais segmentos de mercado atendidos são
semicondutores, monitores de tela plana, painéis de energia solar,
aplicações científicas e utilidades. O foco da divisão e da principal
unidade está no desenvolvimento e na comercialização de um amplo
portfólio de bombas de vácuo, que continuamente ajudam os nossos
clientes a se tornarem mais eficientes, diminuindo o custo de
propriedade, aumentando a produtividade sustentável e reforçando a
qualidade do produto final.

VÁCUO CENTRALIZADO;
BENEFÍCIOS MÚLTIPLOS
Somos especializados em sistemas completos e centralizados de vácuo
que oferecem benefícios, tais como:

SÉRIE GHS VSD+

Bombas de vácuo inovadoras, inteligentes
A série GHS VSD+ é uma linha de bombas de vácuo inteligente e de nova geração
da Atlas Copco. São de parafuso lubrificado à óleo com tecnologia de Velocidade
Variável (VSD). Tendo como base os princípios do projeto plug-and-play dos
compressores Atlas Copco, que é durável e bem conhecido, estas bombas de
vácuo foram concebidas por engenheiros especializados para proporcionar um
desempenho máximo em sua pressão de operação. Estes produtos exclusivos
oferecem:
• Desempenho superior - comparando-se com as tecnologias das bombas de vácuo de palheta seca
e lubrificada.
• Maior eficiência – Tecnologia de parafuso de última geração, Velocidade Variável (VSD) e projeto
inovador do motor combinam para dar um salto à frente em termos de eficiência.
• Operação silenciosa - Os níveis de ruído emitidos são em torno da metade de outras tecnologias
comparáveis.
• Produtividade sustentável - graças à eficiência do equipamento.
• Redução do impacto ambiental - devido à excelente retenção de óleo em todas as pressões
de operação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA GHS VSD+
Capacidade de
Sucção

MODELO

Vácuo
Final

Quantidade de Óleo

Faixa de nível
de ruído

Faixa admissível de
temperatura ambiente

Conexão de
entrada

Conexão de
saída

m³/h

pcm

mbar(a)

litros

galões

dB(A)

°C

°F

+

390

230

0.35

16

4.2

51-65

0 a 46

32 a 115

DN80 (PN6)

GHS 585 VSD +

560

330

0.35

16

4.2

51-68

0 a 46

32 a 115

GHS 350 VSD

Potência no eixo
kW

hp

2 1/2" bsp

5.5

7.5

DN80 (PN6)

2 1/2" bsp

7.5

10

• Monitoramento remoto, permitindo que você fique de olho no
desempenho do sistema em qualquer lugar, a qualquer hora, através
da Internet.

GHS 730 VSD +

730

430

0.35

16

4.2

51-73

0 a 46

32 a 115

DN80 (PN6)

2 1/2" bsp

11

15

GHS 900 VSD +

870

510

0.35

16

4.2

51-76

0 a 46

32 a 115

DN80 (PN6)

2 1/2" bsp

15

20

• Acionamento de várias máquinas ao mesmo tempo.

GHS 1300 VSD

+

1300

765

0.35

40

10.5

65-75

0 a 46

32 a 115

PN10 DN150

PN10 DN150

22

30

• Mais espaço disponível em sua área de produção.

GHS 1600 VSD +

1600

942

0.35

40

10.5

65-79

0 a 46

32 a 115

PN10 DN150

PN10 DN150

30

40

GHS 1900 VSD +

1900

1119

0.35

40

10.5

65-80

0 a 46

32 a 115

PN10 DN150

PN10 DN150

37

50

• Menos ruído em sua área de produção.
• Menos calor em sua área de produção, permitindo economia de
energia quando esta área precisa ser resfriada.
• Manutenção mais fácil.
• Menor risco de contaminação com óleo.

ISO21360-2:2012
Múltiplos controladores de bombas e outros acessórios essenciais de vácuo estão disponíveis como opcionais ou acessórios.
Especificação elétrica/cabina: 380/460V 50/60Hz IP54 cabina CSA/UL.
220V/575V estão disponíveis sob pedido.
Óleos disponíveis incluem: Mineral, Sintético e de Grau Alimentício.

APLICAÇÕES DE VÁCUO DE UTILIDADES

SÉRIE GHS VSD+

Abaixo estão algumas das aplicações mais comuns de vácuo para utilidades. A maioria destas aplicações
requer um limite de pressão em torno de 1 - 0,1 mbar (hPa) e demandam vácuo e ar comprimido
simultaneamente na máquina. Algumas aplicações também usam nitrogênio e oxigênio no processo; neste
caso, são recomendados os produtos NGP e OGP da Atlas Copco.

Bombas de vácuo de parafuso lubrificado
Com tecnologia de Velocidade Variável (VSD)

• Empacotamento:
o Processamento de alimentos: embalagens em geral, processamento de queijo, refrigeração a vácuo dos produtos.
o Processamento de carne: carne fresca e cozida, aves, embalagem em atmosfera modificada, tombamento, enchimento e vedação.

• Borracha e plásticos: aplicações de termoformagem, desgaseificação de barril de extrusora, desgaseificação de molde, manuseio de
materiais.
• Sistemas de P&D: vácuo de laboratório central.
• Eletrônica: pegar e colocar componentes, fabricação PCB, sistemas de vácuo central.
• Manipulação de material: levantamento a vácuo, pegar e colocar, transferir grandes quantidades de material, transporte pneumático,
engarrafamento, liofilização, esgoto a vácuo.
• Papel e impressão: prensas (alimentação de folhas, offset, etc.), equipamentos de oficina de encadernação incluindo linhas de
costura e encadernação final completa, produção de jornais, máquinas de envelope.
• Vácuo médico e cirúrgico: drenagem do peito/pulmão, remoção de excesso de sangue durante a cirurgia, coleta de fluidos corporais,
esvaziamento gástrico, lipoaspiração, etc.
• Cerâmica e fabricação de tijolos: manipulação e extrusão.
• Ambiental: recuperação do solo, etc.

Aplicações de vácuo fino
Também conhecido como vácuo científico, neste segmento
oferecemos bombas de vácuo com muita inovação, robustas e
confiáveis, para aplicações como: fabricação de semicondutores,
análises, Laboratórios de P&D e revestimentos com película fina.

Escolha a sua configuração
Muitas de nossas soluções a vácuo são disponíveis em várias configurações
para atender à sua exigência específica de aplicação.

COMPROMISSO COM A
PRODUTIVIDADE SUSTENTÁVEL
Estamos solidários com as nossas responsabilidades para com os nossos clientes, para o
ambiente e para as pessoas ao nosso redor. Nós fazemos o desempenho resistir ao teste do
tempo. Isso é o que chamamos – Produtividade Sustentável.
As nossas máquinas padrão têm a função
de fornecer o desempenho exato que você
precisa, com o menor custo possível do
ciclo de vida. Elas são ideais para
aplicações onde você precisa manter um
determinado nível de ajuste de vácuo (um
set-point).

As nossas versões úmido são
configuradas para atender a tolerância de
alto vapor de água e, portanto, são
adequadas para trabalhos que contem
muita água. As principais aplicações
incluem plásticos, moldagem de argila,
secagem de tubos, resfriamento de
saladas, liofilização, etc.

Os nossos modelos turbo são versões
para rápido esvaziamento, permitindo
maior produção. Eles são ideais para
embalagem de carnes, queijos e frangos,
assim como para resfriamento, liofilização
e aplicações gerais para esvaziamento
de vasos.

www.atlascopco.com.br
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• Marcenaria: corte CNC, sistema de carga/descarga.

