












Gerador de vácuo





Combinação de válvula de alimentação/expulsão
Com válvula de alimentação e expulsão

Gerador de vácuo multi estágio



450 g
+110 g
+43 g
+81 g
+85 g
+45 g

P V

Modelo
1,2 mm

100 L/min (ANR)
63 L/min (ANR)

–84 kPa
0,7 MPa

0,2 a 0,5 MPa
0,4 MPa
5 a 50 °C

Referência
Ar

−100 a 100 kPa
230°

±3% F.S. (Alcance completo)
Classe 3
0 a 50 °C

Alojamento: resina de policarboneto/ABS

ZL112 (Básico)
a

Pressostato digital para vácuo (Excluindo o cabo)
Pressostato digital para vácuo (Incluindo o cabo de 3 núcleos)
Pressostato digital para vácuo (Incluindo o cabo de 4 núcleos)
Válvula (para 1 peça)

Peso

Referência
N.F.
Ar

0,15 a 0,7 MPa
–10 a 50 °C (Sem congelamento)

25 ms ou menos
5 Hz

Tipo botão sem trava/com fenda para travamento
Escape individual da válvula piloto, válvula principal/escape em comum da válvula piloto

Não requer
Sem restrições

150/30 m/s2

À prova de poeira

Porta de escape

Nota 1) Com base no teste de desempenho dinâmico JIS B 8374-1981. (Temperatura da bobina: 
20 °C, na tensão nominal, sem supressor de tensão)

Nota 2) Resistência ao impacto: nenhum mau funcionamento quando testado com um testador de 
queda na direção axial e em um ângulo reto com a válvula principal e 
a armadura, uma vez nos estados energizado e desenergizado. 
(Valor inicial)

Resistência à vibração: Nenhum mau funcionamento quando testado com uma varredura de 
45 a 2000 Hz na direção axial e em um ângulo reto com a válvula 
principal e a armadura, uma vez nos estados energizado e 
desenergizado. (Valor inicial)

Nota 3) Consulte "Best Pneumatics nº 1" para obter detalhes sobre as válvulas.
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Gerador de vácuo multi estágio



Gerador de vácuo multi estágio

mm

Vazão máxima de sucção



Protege o sistema de vácuo 
contra problemas causados pela 
entrada de partículas sólidas no 
circuito.
Partículas sólidas são coletadas 
no elemento filtrante.

Possibilidade de montagem em 
manifold de até 10 estações.

Elemento filtrante com grande 
superfície de contato.

Pode ser montado em qualquer 
posição.

Elemento filtrante tipo cartucho 
pode ser facilmente trocado.

Filtro para vácuo





Filtro para vácuo com
conexões instantâneas

Protege o sistema de vácuo contra 
problemas causados pela entrada 
de partículas sólidas no circuito.

Conexão orientável em
360° na entrada.

Elemento filtrante pode ser 
facilmente substituído.

Fácil instalação e remoção graças 
às conexões instantâneas.

(Cor da anilha: cinza claro)

(Cor da anilha: laranja)

Métrico

Polegada



Filtro compacto para vácuo













Planicidade

Tratamento de superfície

µm
µm



Peça de trabalho com superfícies irregulares e/ou rugosas

Película de prevenção
de reflexão (rugoso)

Filmes, folha
de cobre, etc

Papel, caixa de
papelão, madeira, etc.

Peças sensíveis a riscos











Transportador por sucção pneumática

Alta capacidade de 
sucção e amplificação 
de sopro

Contribui com a redução do consumo de ar comprimido mesmo fornecendo maior vazão. Contribui com a redução do consumo de ar mesmo com maior capacidade de sucção.

Disponível em 4 tamanhos com grande diâmetro de passagem,
que facilita o transporte e sucção de granulados, partículas, cavacos, etc



Transportador por sucção pneumática





Cilindro com possibilidade de montagem por todas as faces e haste vazada
para aplicações que requerem o conjunto cilindro pneumático + ventosa

Dispensa a instalação de tubos na extremidade da haste

Duas opções para conexão da
tubulação de vácuo
Capa de conexão

Conexão na haste passante



Tipo de conexão de vácuo

Capa de conexão

Conexão na haste



Capa de conexão

Capa de conexão

Conexão na
haste passante

Conexão na
haste passante




