
Tecnologia de vácuo

VARIO select
AS NOVAS BOMBAS DE VÁCUO COM RESISTÊNCIA QUÍMICA

simples, eficiente e extremanente durável
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Bombas de vácuo com resistência química VARIO select

A combinação das bombas de diafragma com resistência química com controle de velocidade VARIO e o novo 
controlador de vácuo VACUU·SELECT faz com que as bombas com resistência química VARIO selecionem a solução 
ideal para processos químicos que exigem vácuo preciso, como evaporação rotativa, secagem a vácuo ou concen-
tração a vácuo.

Graças à sua resistência química intransigente, as bombas de diafragma com resistência química VACUUBRAND 
são ideais para bombear gases e vapores agressivos. Com o controlador VACUU·SELECT, ajustar a pressão ideal do 
processo se torna uma tarefa simples. O controle intuitivo e as diversas funções úteis garantem que seu processo 
corra bem e no menor tempo possível.

A tecnologia VARIO controla o vácuo com precisão e eficiência através da velocidade do motor. Portanto, o consu-
mo de energia, a manutenção e o ruído são extremamente baixos. O coletor de saída e o condensador de solvente 
se combinam para impedir a emissão de vapor de solvente no laboratório, permitindo uma recuperação quase 
total dos solventes.

simples, eficiente e extremanente durável
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Rendimento insuperável a longo prazo
as bombas de diafragma com resistência química VACUUBRAND oferecem 
rendimento insuperável a longo prazo - mesmo em condições adversas. Gra-
ças aos fluoropolímeros de alta qualidade, processos de fabricação precisos 
e 100% de controle de qualidade, as bombas de diafragma com resistência 
química VACUUBRAND garantem resistência excelente, intervalos longos de 
manutenção e confiabilidade a longo prazo.

VACUUBRAND® 

Qualidade

Eficiente e muito silenciosa
As bombas VARIO fornecem controle de vácuo preciso, ajustando a velocidade 
do motor. Isso garante tempos ótimos de processamento e resultados repro-
duzíveis. As bombas VARIO funcionam sob demanda para máxima eficiência 
energética, maiores intervalos de manutenção e operação silenciosa.

Controle 
VARIO®

Simplifique
VACUU·SELECT torna suas tarefas simples, fáceis e eficientes. Escolha sua apli-
cação a partir de um conjunto de aplicações pré-definidas ou crie rapidamen-
te sua própria rotina. Tudo está bem na ponta dos seus dedos com a intuitiva 
interface VACUU·SELECT.VACUU·SELECT® 

Controlador
Sem mais “babysitting”: com a evaporação automática, os pontos de ebulição 
são detectados apenas pressionando um botão e a pressão se adapta conti-
nuamente ao longo da evaporação. Inclusive as misturas críticas de solventes 
evaporam rapidamente e de forma segura, sem trepidação ou formação de 
espuma.
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Design químico sem compromissos

O núcleo do disco e a cabeça 
do cilindro são metálicos com 
revestimento de ETFE de paredes 
espessas para estabilidade ini-
gualável a longo prazo.
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VACUUBRAND® Qualidade

Diafragmas tipo sanduíche feitos 
de PTFE comprovados para maior 
confiabilidade e vida útil longa.

PTFE FFKM 

Os conectores de válvula são 
fabricados em ECTFE para uma 
ótima resistência térmica, mecâ-
nica e química.

ECTFE

Câmara da bomba de bomba de diafrag-
ma com resistência química

Materiais com resistência química comprovada

Compatibilidade química das bom-
bas de diafragma com resistência 
química da VACUUBRAND

   painel de toque de vidro

   sensor de vácuo de cerâmica

   Todas as peças em contato com o meio possuem resistência química

resistência química exce-
lente

resistência química boa a 
limitada

resistência química baixa

para alguns solventes ‘+’

Politetrafluoretileno

Etileno tetrafluoroetileno

Etileno clorotrifluoroetileno

Elastômero perfluoro

Válvulas de entrada e saída feitas 
de FFKM ou PTFE para máxima 
estanqueidade e a melhor resis-
tência química.

PTFE ETFE/ECTFE FFKM 

Acid amides 
Dimethylformamide (DMF), Acetamide, Formamide

++ ++ ++

Acids, dilute or weak 
Acetic acid, Carbonic acid, Butyric acid

++ ++ ++

Acids, strong or concentrated
Hydrochloric acid, Sulfuric acid, Nitric acid,  

Trifluoroacetic acid (TFA)

++ ++ ++

Alcohols, aliphatic
Methanol, Ethanol, Butanol

++ ++ ++

Aldehydes
Formaldehyde, Ethanal, Hexanal

++ ++ ++

Amines
N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP), Triethylamine

++ ++ +

Bases
Sodium hydroxide, Potassium hydroxide, Ammonia

++ ++ ++

Esters
Ethyl acetate, Butyl formate, Amyl butyrate 

++ ++ ++

Ethers
Diethyl ether, Tetrahydrofurane, Dioxane

++ ++ ++

Hydrocarbons, aliphatic
Pentane, Hexane, Heptane

++ ++ ++

Hydrocarbons, aromatic
Benzene, Toluene, Xylene 

++ ++ ++

Hydrocarbons, halogenated
Methyl chloride, Chloroform, Ethylene chloride

++ ++ ++

Ketones
Acetone, Cyclohexanone

++  ++* ++

Oxidizing acids, oxidizing agents
Ozone, Hydrogen peroxide, Chlorine

++ + ++

Sulfoxides
Dimethyl sulfoxide (DMSO)

++ ++ ++
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O núcleo de estabilidade VACUUBRAND

Made in Wertheim

Rendimento insuperável a longo prazo

VACUUBRAND® Qualidade

100 % de controle de qualidade

Os mais altos requisitos de qualidade

Foto: Dr. Schönheit + P. Consulting GmbH

Os componentes mais expostos, a tampa do cilindro 
e o disco de fixação do diafragma, possuem uma 
tecnologia de núcleo de estabilidade exclusiva, pro-
duzida através de um elaborado processo de produ-
ção de vários estágios. Os materiais fluoropolímeros 
e perfluoroelastômeros garantem não apenas uma 
excelente resistência química, mas também pro-
porcionam uma extrema baixa energia superficial, 
resultando em aderência mínima à superfície.
O tempo de vida do diafragma da bomba já extre-
mamente alto, de aproximadamente 15.000 horas 
de trabalho, é aumentado consideravelmente ainda 
mais pelo controle inteligente VARIO. 

Projetamos e produzimos quase todos os compo-
nentes das bombas e controladores em nossas 
próprias instalações em Wertheim, Alemanha.
Em 1961, começamos a produzir produtos com a 
marca comercial VACUUBRAND. Desde então, a 
Wertheim em Baden-Württemberg continua sendo o 
único local de produção para nossa ampla variedade 
de produtos e representa o alto nível de qualidade 
associado ao “Made in Germany”.

Cada bomba de vácuo passa por um teste de desem-
penho de horas a dias em nossas instalações, medin-
do especificações e confiabilidade do equipamento 
com máquinas de medição e teste controladas por 
PC e um suporte de teste final totalmente automáti-
co. É assim que garantimos que as bombas de vácuo 
da VACUUBRAND não são projetadas apenas para 
um padrão de engenharia de nível excepcionalmente 
alto, mas também oferecem vantagens econômicas 
extraordinárias por causa de seus baixos custos de 
serviço e vida útil acima da média.
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Vácuo precisamente otimizado

Válvula de controle de vácuo clássica de dois 
pontos

Regulagem VARIO precisa através de rotações do 
motor da bomba

As bombas VARIO combinadas com o controlador VACUU·SELECT oferecem precisão incomparável, livre de histe-
rese. A velocidade de bombeamento é contínua e automaticamente adaptada para alcançar o fluxo ideal de gás 
com base na taxa de evaporação ou carga de solvente e no volume do sistema. O controle VARIO sempre busca 
otimizar as condições do processo e minimizar o tempo.

Pressão

duração

Pressão

duração

   Controle através da abertura e fechamento da válvula 
de vácuo

   a bomba funciona permanentemente a toda veloci-
dade

   o vácuo flutua entre dois valores de tolerância

   controle via velocidade do motor da bomba

   velocidade da bomba sob demanda

   vácuo preciso

   minimiza o tempo do processo, economizando 
até 30% em comparação com outros métodos de 
controle 

VARIO®

No modo de evaporação automatizada, o novo contro-
lador VACUU·SELECT detecta automaticamente as pres-
sões de vapor de solvente. Com a otimização contínua 
do nível de vácuo com base nas condições do processo 
em tempo real, não há necessidade de monitorar ativa-
mente o seu processo - não é necessário mais ficar de 
babá. Basta pressionar iniciar e ir embora.

   Mantém o controle de forma confiável - sem mais 
perda de tempo

   Torna a programação e ajustes manuais coisa do 
passado

   Minimiza perda de amostra e formação de espuma

Evaporação automática

Pressão

duração

VARIO®

Controle VARIO®
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Funcionamento extremamente silencioso

O novo sistema de acionamento patenteado de nossas 
bombas de diafragma com resistência química garante 
uma operação extremamente silenciosa e com vibração 
ultra baixa. Devido ao controle VARIO, a bomba funciona 
a uma velocidade significativamente reduzida, deixando a 
bomba silenciosa.

Consumo de energia reduzido e longos intervalos de manutenção

Em comparação com as bombas de vácuo com velocida-
de constante do motor, o consumo de energia é reduzido 
em até 90% durante a operação do laboratório.
O tempo de vida do diafragma já extremamente alto da 
bomba, de aproximadamente 15.000 horas de trabalho, 
é aumentado consideravelmente ainda mais pelo contro-
le VARIO.

Essa bomba não vai te abandonar!

Controle VARIO®

Os intervalos de manutenção típicos da PC 3001 VARIO 
select são de 5 anos ou mais.
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Interface de usuário intuitiva

Protocolos de vácuo pré-determinados para todas as aplicações 
comuns de laboratório

O VACUU·SELECT inclui procedimentos de vácuo 
predefinidos para todas as aplicações comuns de 
laboratório. As etapas do processo e os parâmetros 
de controle podem ser facilmente ajustados para se 
adequar a qualquer aplicação.

Usar o controlador VACUU·SELECT é como usar um 
smartphone. Os menus interativos projetados para 
aplicações específicas de laboratório colocam você 
em operação rapidamente.

VACUU·SELECT® Controlador

   navegação baseada em aplicação

   função de ajuda contextual integrada com dicas 
específicas da aplicação

   14 idiomas disponíveis

É simples assim

   selecione sua aplicação

   use os parâmetros pré-definidos ou ajuste con-
forme necessidade

   pressione start
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O modo de evaporação automática é perfeito para 
controlar aplicações como evaporação rotativa ou 
destilação a vácuo. Basta pressionar o botão Iniciar 
e a pressão de ebulição será detectada automati-
camente e continuamente adaptada ao longo do 
processo.
Isso faz com que o processo seja executado rapida-
mente e sem formação de espuma. Não há necessi-
dade de ajustes manuais ou de ficar de babá.

Evaporações completamente automáticas com o simples toque de um 
botão

Fácil customização através da edição de arrastar e soltar

Use o novo editor de arrastar e soltar para adaptar 
os processos predefinidos ao seu trabalho. Insira, 
exclua e modifique as etapas do processo em um 
instante para criar processos de vácuo individualiza-
dos.
Uma vez criado, seu processo será executado exata-
mente da mesma maneira, várias vezes. Isso garante 
a reprodutibilidade e libera tempo para outras 
tarefas.

VACUU·SELECT® Controlador

É simples assim

   arraste e solte as etapas do processo desejadas 
na sequência correta

   ajuste os parâmetros, como pressão alvo ou 
duração

   salve sua aplicação personalizada e faça dela uma 
Favorita

   selecione-a no menu Favoritos e clique em Iniciar
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Do laboratório até mini-plantas

A VACUUBRAND oferece a tecnologia de bomba de diafragma com resistência química VARIO para uma ampla 
gama de operações. Os modelos com velocidades de bombeamento variando de 2 m3/h a quase 20 m3/h suportam 
aplicações que variam de laboratórios individuais, como evaporadores rotativos, redes de vácuo de laboratório 
multiusuário, até a substituição de bombas de palhetas rotativas em laboratórios de quilo e plantas piloto. De-
pendendo da versão da bomba, o vácuo final alcançável fica entre 70 mbar e até 0,6 mbar. Selecione a unidade de 
bombeamento correta para a evaporação de seus solventes de ponto de ebulição baixo ou alto a temperaturas 
suaves.

Produto Vácuo final Capacidade de bombeamento Número de pedido

PC 3016 VARIO select 70 mbar 20 m3/h
CEE: 20741850 US: 20741853

PC 3012 VARIO select 1.5 mbar 15 m3/h
CEE: 20743850 CH: 20743851 UK: 20743852

US: 20743853 CN: 20743856 IN: 20743857

PC 3010 VARIO select 0.6 mbar 13 m3/h
CEE: 20744850 CH: 20744851 UK: 20744852

US: 20744853 CN: 20744856 IN: 20744857

Produto Vácuo final Capacidade de bombeamento Número de pedido

PC 3001 VARIO select 2 mbar 2 m3/h
CEE: 20700200 CH: 20700201 UK: 20700202

US: 20700203 CN: 20700206 IN:  20700207

Produto Vácuo final Capacidade de bombeamento Número de pedido

PC 3002 VARIO select 7 mbar 2.8 m3/h
CEE: 20733550 CH: 20733551 UK: 20733552

US: 20733553 CN: 20733556 IN:  20733557

PC 3004 VARIO select 1.5 mbar 4.6 m3/h
CEE: 20737550 CH: 20737551 UK: 20737552

US: 20737553 CN: 20737556 IN:  20737557

PC 3003 VARIO select 0.6 mbar 2.8 m3/h
CEE: 20738450 CH: 20738451 UK: 20738452

US: 20738453 IN: 20738456 IN: 20738457

Linha de produtos
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Linha de produtos

A bomba de vácuo VARIO® ideal para sua aplicação

Evaporadores rotativos / evaporadores paralelos
A PC 3001 VARIO select é ideal para aplicações com solventes de alta ebulição. O controle de 
vácuo sem histerese impede o superaquecimento e a formação de espuma para proteger amos-
tras valiosas no processo. O controlador permite a detecção automática de pressões de vapor 
e o ajuste automático do nível de vácuo aos requisitos do processo. Para frascos de evaporação 
grandes (> 5 l), a PC 3004 VARIO select com fluxo máx. de 4,6 m3/h é ideal para lidar com gran-
des quantidades de vapor em um curto período de tempo.

Câmaras de secagem
As câmaras de secagem a vácuo são usadas para secar substâncias muito sensíveis e quando é 
necessário garantir uma excelente secagem residual. Geralmente, elas precisam de um vácuo 
final muito bom, dependendo do grau de secagem, da temperatura máxima aceitável e dos 
solventes usados. Para pequenos volumes (secagem câmara <30 l), a PC 3001 VARIO select 
atende a esses requisitos.Uma grande quantidade de vapores só pode ser manipulada com 
sistemas de bomba com uma vazão de volume suficientemente grande. Nossas recomendações 
de produtos:
PC 3004 VARIO select (câmara de secagem <60 l) ou PC 3012 VARIO select (câmara de secagem 
<120 l).

Concentradores de vácuo
Com a PC 3001 VARIO select, selecione até mesmo solventes de alta ebulição ou amostras 
propensas a choques que podem ser facilmente concentradas usando evaporação automática. 
Rápido, fácil e sem nenhum envolvimento do usuário. Para solventes com pontos de ebulição 
extremamente altos acima de 150 °C, recomendamos a PC 3003 VARIO select com um vácuo 
final de 0,6 mbar.

Vácuo livre de óleo para kilo-laboratórios
Em laboratórios de quilo e plantas piloto, os materiais são produzidos em quantidades de 
algumas centenas de gramas a vários quilos para desenvolvimento farmacêutico, estudos de 
segurança e testes clínicos iniciais de novos medicamentos. Com base em seus potentes fluxos, 
nossas unidades de bombeamento com resistência química de alto desempenho PC 3012 
VARIO select ou PC 3010 VARIO select são perfeitamente adequadas para essas aplicações.

Operação em uma rede local VACUU·LAN®

As redes de vácuo VACUU·LAN permitem fornecer vácuo de alto desempenho para várias 
aplicações diferentes a partir de uma bomba de vácuo (por exemplo, PC 3002 VARIO select, PC 
3004 VARIO select, PC 3004 VARIO select, PC 3012 VARIO select ou PC 3016 VARIO select). 
Essa é uma solução que economiza dinheiro e espaço quando muitos usuários trabalham com 
vácuo em um laboratório e evita as inúmeras desvantagens de um suprimento de vácuo central 
(“doméstico”).

Guia de seleção de bombas de vácuo
Encontre a bomba de vácuo ideal para sua aplicação

Use nossa ferramenta de seleção on-line em www.vacuubrand.com/vpsg ou entre em contato 
pelo número +49 9342 808-5550 ou info@vacuubrand.com - teremos o maior prazer em ajudá-lo! 



VACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred-Zippe-Straße 4
97877 Wertheim, Alemania

T +49 9342 808-5550
F +49 9342 808-5555

info@vacuubrand.com
www.vacuubrand.com

© 2019 VACUUBRAND GMBH + CO KG · 09/2019


