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 CV  DUPLEX470 LB
CV 600 LB DUPLEX

ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE OPERACIONAL SÃO AS CARACTERÍSTICAS 
EXCEPCIONAIS DAS CENTRAIS DE VÁCUO ROTATIVAS DE 

LÓBULOS DE GARRAS A SECO OX-GENIUM

Composta por 02(duas) bombas de vácuo, do po rota vas de LOBULOS DE GARRAS A SECO, operação 
automá ca por diferencial de pressão demandada, execução DUPLEX sendo 01(uma) em operação (líder) e 
01(uma) reserva, montada em Rack metálico, com conjunto de 02 (dois) FILTRO BACTERIOLÓGICO 0,1 µm 
(mícron). 
 Central de vácuo atende às seguintes Normas Técnicas: ABNT NBR 12188, DE 2016 e Resolução RDC
50 da ANVISA;
Comando elétrico inteligente para automa zação completa do sistema dotado de PLC com IHM colorida do 

po touch screan de 6"; com sistema de proteção geral contra sobrecarga, modo de operação manual ou 
automá co, horímetro, chave geral, botoeira e lâmpada piloto para aviso de PAINÉL ENERGIZADO, BOMBA 
OPERANTE e SOBRECARGA. 
A Central de Vácuo possui dois modos de operação, manual e automá co, ambos são selecionados através de 
uma chave no painel de controle. 

· No modo manual o operador define a bomba em operação/reserva ou ligar as duas simultaneamente;
· No modo automá co a inversão das bombas é automá ca de acordo com a programação feita no PLC 

sendo possível escolher a inversão por Dia (s) ou por Hora(s), sendo que o sistema coloca a bomba 
reserva em operação caso aconteça alguma falha na bomba principal ou aumento da demanda; 



Especificações técnicas
Especificações técnicas
Nas bombas de vácuo OX-GENIUM, há dois rotores de garra que giram em direções opostas no interior da 
carcaça. Graças à forma destes rotores de garra, o ar ou gás é aspirado, comprimido e libertado. Os 
rotores não entram em contacto um com o outro, nem com o cilindro em que giram. Além disso, as folgas 
estreitas entre os rotores de garra e a carcaça otimizam a vedação interna, garantindo uma velocidade de 
bombagem consistentemente elevada. Uma caixa de engrenagem de sincronização assegura uma 
sincronização exata dos rotores de garra.

As bombas de vácuo são acionadas por um motor assíncrono montado diretamente na flange, com uma 
classe de eficiência IE2 / IE3

BOMBA DE VÁCUO
Lóbulos de Garras 

Funcionamento confiável e econômico
A tecnologia de vácuo de lóbulos de garras da OX-GENIUM oferece o mais elevado nível de eficiência 
energética para a geração industrial de vácuo, bem como um desempenho consistente, aliados ao mais 
baixo nível de manutenção possível. 

Graças à sofisticada tecnologia de vácuo de l  óbulos de garras, as Centrais de Vácuo OX-GENIUM
atingem um nível extremamente elevado de eficiência, o que tem um efeito positivo sobre o consumo de 
energia e sobre o desempenho. Na prática, em comparação com a tecnologia convencional de vácuo, isto 
significa uma .poupança energética de até 60% à mesma velocidade de bombagem

Uma vantagem suplementar da tecnologia de vácuo de lóbulos de garras é o seu funcionamento 
praticamente isento de manutenção, conseguido através do princípio do funcionamento sem contacto:
os componentes móveis no interior da bomba de vácuo não entram em contacto uns com os outros, não se 
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Dados técnicos CV 470 LB DUPLEX CV 600 LB DUPLEX 
Capacidade nominal de Bombeamento 470 m3/h 600 m3/h 
Pressão final 200 hpa (mbar) 200 hpa (mbar) 
Potëncia nominal do motor 9,5 12,6 
Velocidade Nominal do Motor 3600 rpm 3600 rpm 
Nível de ruído (ISO 2151) 83 dB(A)* 83 dB(A)* 
Entrada/saída de gás G 3" / R 2" G 3" / R 2" 
Área ideal para instalação (LXPXH) (2,60 X 4,0 X 3,0 ) m (2,60 X 4,0 X 3,0 ) m 
Volume do Reservatório  1000 litros 1000 litros 

 


