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Estufa a Vácuo VO  

SECAGEM DE PÓS E GRANULADOS, DETERMINAÇÃO DA UMIDADE E TEOR DE ÁGUA PARA GARANTIA DE  
QUALIDADE, SECAGEM DE CULTURAS E PROBIÓTICOS, PRESERVAÇÃO E DESIDRATAÇÃO DE ALIMENTOS,  
SECAGEM DE COMPONENTES ELETRÔNICA 

Tamanhos do modelo: 29, 49, 101
Faixas de ajuste de temperatura: ambiente até +200 ° C
Vácuo: 5 mbar a 1100 mbar

Maior vida útil do
diafragma da bomba.

Grande economia de energia
devido à bomba de vácuo
continuamente ajustável.

Aquecimento direto  
inteligente com função  

de calibração.

Tempos de processo mais
curtos graças aos ciclos de vácuo

controlados digitalmente.

Multi-level sensing & heating

O aquecimento direto e inteligente por meio das Thermoshel-
ves individualmente posicionáveis, as quais possuem sensores 
separados, o que garante tempos de processo e aquecimento 
mais curtos possíveis. Os circuitos de controle reagem precisa-
mente a diferentes cargas ou umidade, e mantêm a tempera-
tura definida de maneira uniforme durante a secagem a vácuo. 
Graças ao contato direto entre o aquecimento e a carga, prati-
camente não há perda de calor. Cada thermoshelf pode ser ca-
librada individualmente e as temperaturas de cada uma podem 
ser visualizadas no display da estufa. 

Tempos de processo significativamente reduzidos  

Ciclos de vácuo controlados digitalmente, nos quais a câmara de trabalho é ventilada em intervalos curtos, reduzindo 
consideravelmente o tempo de secagem. Rampas com diferentes pontos de ajuste de temperatura e vácuo podem ser 
programadas de forma fácil e rápida por meio do software AtmoCONTROL.

Bomba de vácuo com velocidade controlada  

Em combinação com a bomba de vácuo de velocidade controlada e quimicamente resistente, a série VO economiza 
cerca de 70 % de energia na operação de rampa em comparação com uma bomba não controlada. O vácuo final de até 
2 mbar permite uma ampla variedade de aplicações e, graças ao controle da bomba orientado para a demanda e, por-
tanto, aos processos de purga otimizados, os diafragmas têm uma vida útil significativamente aumentada.

Você pode encontrar os dados técnicos detalhados em www.memmert.com/vo. 


