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Bombas de vácuo lubrificadas a óleo

SOGEVAC B/BI/D/DI
Bombas de palheta rotativa de um estágio

NEO D
Bombas de palheta rotativa de médio vácuo

 Investimento eficaz, longa vida útil 

 Sem perda de óleo, baixo consumo de energia

 Não há perda de óleo graças ao filtro de escape integrado

 Investimento eficaz
 Sem necessidade de manutenção, até  

 3 anos em aplicações limpas

06 Bombas de pré-vácuo

Suas expectativas:
  Gerador de vácuo parcial industrial
 Relação preço/desempenho favorável
  Alta confiabilidade
  Aplicações ATEX ou O2

  Baixo ruído e operação limpa

Nossas soluções:
  Velocidade de bombeamento 10 a 840 m3/h
  Pressão máxima ≤ 5 · 10-2 mbar
   Versões compatíveis com O2

   Linha de produtos padrão separada para aplicações de 
alimentos e embalagens

  Projeto da bomba flexível
  As bombas mais silenciosas do mercado e perda de óleo   

 abaixo de 1 ppm
  Certificação em conformidade com a diretiva ATEX 2014/34/UE
  Conexão direta de bombas tipo roots RUVAC via adaptador

Suas expectativas:
  Bombas de médio vácuo a custos acessíveis
  Não há perda de óleo no escape
  Os intervalos de manutenção mais longos possíveis
  Possibilidades de monitoramento
  Amplo portfólio, também para demandas especiais

Nossas soluções:
   Velocidade de bombeamento 16 a 76 m3/h, todos os tamanhos 

disponíveis para alimentação elétrica monofásica ou trifásica
  Pressão máxima ≤ 8 x 10-3 mbar
  Filtragem de escape integrada. Perda de óleo abaixo de 1 ppm.
  Uso de óleos de vida útil prolongada e vedações de eixo dinâmicas
  Versões compatíveis com O2

   Projeto de bomba flexível para conversão de acessórios ou  
variantes de cliente dedicadas
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TRIVAC B, E, L e T
Bombas de palheta rotativa de dois estágios

VACUBE
Solução completa de vácuo parcial com bombas de parafuso lubrificadas a óleo

 Uma bomba de vácuo comprovada para operação de longo prazo com duração de anos

 Ampla linha de acessórios

  Sistemas compactos para geração de vácuo sob demanda 
em aplicações industriais de vácuo parcial

 Eficientes e produtivos com longos intervalos de  
 manutenção

07Bombas de vácuo lubrificadas a óleo

Todo o mundo do vácuo

Suas expectativas:
 Gerador de vácuo robusto
  Alta confiabilidade
  Proteção contra explosão ATEX, opcional

Nossas soluções:
  Velocidade de  
bombeamento TRIVAC B: 4 a 65 m3/h

  TRIVAC E: 2,5 m3/h
  TRIVAC L: 42 a 79 m3/h
  TRIVAC T: 4 a 30 m3/h
  Pressão máxima TRIVAC B: 10-4 mbar

  TRIVAC E: 2 x 10-3 mbar
  TRIVAC L: 6x10-3 mbar
  TRIVAC T: 5 x 10-3 mbar
  Para aplicações de médio e alto vácuo
  Linha de produtos OEM econômicos (TRIVAC T)
  Certificação em conformidade com a diretiva ATEX 2014/34/UE (TRIVAC B)
  Conexão direta de bombas tipo roots RUVAC via adaptador

Suas expectativas:
 Gerador de vácuo de nível industrial
   Soluções de sistemas para atender a diversas 

demandas de vácuo
  Operação do ponto de ajuste
  Operação simples

Nossas soluções:
  Tecnologia de parafuso rotativo lubrificado a óleo 

altamente eficiente
   Velocidade de bombeamento variável, até 4.980 m3/h
  Pressão máxima de 0,35 mbar
   Inversor de frequência integrado para controle de 

velocidade em função da carga
   Economia de energia sustentável graças à geração de 

vácuo sob demanda
   Controlador com navegação intuitiva via menus para 

configuração e controle
  Área ocupada reduzida
  Modos de operação programáveis
  Configuração do sistema plug and play
  Longos intervalos de manutenção



Bombas de vácuo de compressão a seco

SCROLLVAC plus
Bombas tipo scroll isentas de óleo

 Solução universal e a seco, baixos custos 

operacionais

08

Suas expectativas:
  Bomba de vácuo isenta de óleo
  Operação silenciosa e com baixa vibração
  Longos intervalos de manutenção

Nossas soluções:
  Variantes de 4 velocidades SCROLVAC 7, 10, 15 e 18 plus
  Monofásica ou trifásica
  Projeto robusto e de baixa manutenção

Bombas de pré-vácuo
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  Bombas de vácuo compactas com baixa 
emissão de ruídos para aplicações limpas

Suas expectativas:
  Ambiente limpo e sem ruídos
  Manuseio fácil
  Elevada eficiência energética
  Bombas que não precisam de manutenção

Nossas soluções:
  Velocidade de bombeamento até 65 m3/h
  O nível de ruído mais baixo da categoria
  Bomba resfriadas a ar
  Operação isenta de óleo e de partículas
  Controle de velocidade adaptativo via vacuômetro Leybold

ECODRY plus
Bombas tipo roots de múltiplos estágios  
com compressão a seco



CLAWVAC
Bombas com garras isentas de óleo

Sistema CLAWVAC
Sistema de vácuo parcial

  Bomba compacta de vácuo parcial para  
aplicações industriais exigentes, incluindo  
manipulação de gases contaminados por partícu-
las e vapor

 Sem problemas e economia de custos

  A nova referência em sistemas de vácuo 
parcial

  Os sistemas CLAWVAC são ideais quan-
do há a exigência de uma aplicação com 
elevado nível de redundância e robustez, 
controlada de maneira inteligente
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Suas expectativas:
  Bomba de vácuo robusta e isenta de óleo para geração de   

 vácuo parcial
  Longos intervalos de manutenção

Nossas soluções:
  Velocidade de bombeamento 65 a 300 m3/h
   Não há migração de óleo para o processo, não há contaminação 

por óleo para o meio ambiente
   Resfriamento a ar extremamente eficiente, baixa emissão de calor. 

Não há necessidade de água de arrefecimento.
  Câmara da bomba resistente à corrosão e garras em aço inoxi  

 dável
  Simples e fácil de limpar no local
  Até 50% de economia de energia via operação com acionamento de 

velocidade variável
   Uma variante especial de oxigênio será lançada em 2022, com 

capacidade para suportar até 100% de O2

Suas expectativas:
  Demanda de alto vácuo e isento de óleo, em todas as  

 pressões
  Solução robusta e redundante
  Longos intervalos de manutenção

Nossas soluções:
  Velocidade de bombeamento variável, até 1.144 m3/h
  Pressão máxima de 150 mbar
  Controlado de forma inteligente e com redundância
   Câmara de bombeamento resistente à corrosão com 
garras em aço inoxidável

  Simples e fácil de limpar no local
   Não há migração de óleo para o processo, não há 
contaminação por óleo para o meio ambiente

Bombas de vácuo de compressão a seco
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VARODRY
Bombas de parafuso de compressão a seco

 Bombas de vácuo compactas, resistentes e isentas de  
 óleo para aplicações industriais em geral

Suas expectativas:
  Gerador de vácuo industrial
   Baixo investimento e baixos custos  

operacionais
  Elevada confiabilidade e longos tempos de  

 operação do sistema

Nossas soluções:
  Velocidade de bombeamento 65, 100, 160 e 200 m3/h
  Pressão máxima ≤ 1 · 10-2 mbar
  Projeto totalmente resfriado a ar, sem necessidade de  

 refrigeração a água
  Mínimas exigências de manutenção
  O mais robusto projeto de bomba
  A variante HD/O2 pode lidar com até 100% de O2 e aplicações mais difíceis
  Variante OEM com menor espaço físico para integração ideal do sistema
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Suas expectativas:
  Adaptável a diferentes necessidades de processo
  Baixo custo total de propriedade e área ocupada reduzida
  Desempenho forte e ajustável
  Energeticamente eficiente

Nossas soluções:
  Recursos especiais de software para necessidades de aplicações  

 avançadas
  Baixo custo de manutenção graças às baixas necessidades de peças de  

 reposição
  Desempenho sob demanda através de funções de software inteligentes
  Roots adicionais para reforço do bombeamento
  Mais economia de energia com o kit de economia de energia

Bombas de vácuo de compressão a seco

Sistemas VDi+ VARODRY
Sistemas inteligentes com controlador integrado

  Sistemas de bomba inteligentes com pouco mais 
de desempenho

 Facilidade de manutenção

 Controle inteligente



Bombas de vácuo de compressão a seco
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LEYVAC
Bombas de parafuso de compressão a seco

SCREWLINE
Bombas de parafuso de compressão a seco

 Bombas de vácuo resistentes para aplicações industriais e alta produtividade de processos

 Projeto com vedação hermética para manuseio seguro de gases perigosos

 Extremamente robustas para as aplicações industriais mais difíceis; manutenção simples no local

Suas expectativas:
  Gerador de vácuo industrial
  Longos tempos de operação do sistema
   Alta velocidade de bombeamento já na 

pressão atmosférica

Nossas soluções:
  Velocidade de bombeamento 80 a  

 160 m3/h
  Pressão máxima ≤ 1 · 10-2 mbar
  Bomba hermeticamente selada
   Conexão direta de bombas tipo roots 

RUVAC via adaptador

Suas expectativas:
  Alta velocidade de bombeamento
  Fácil de limpar
  Resfriamento a ar
  Proteção contra explosão ATEX (Cat. 2i)

Nossas soluções:
  Velocidade de bombeamento 630 m3/h
  Pressão máxima ≤ 1 · 10-2 mbar
  Expansível para sistemas de bombas com a inclusão de  

 bombas tipo roots
  Sistema de monitoramento
  Câmara da bomba fácil de desmontar para uma  

 limpeza rápida
  Certificação em conformidade com a diretiva  

 ATEX 2014/34/UE
  Conexão direta de bombas tipo roots RUVAC via adaptador

Bombas de pré-vácuo
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DRYVAC
Bombas de parafuso de compressão a seco 

Economizador de energia DRYVAC
Unidade de economia de energia para 
DRYVAC e sistemas DRYVAC  Soluções de vácuo robustas e compactas 

com sistema inteligente de monitoramento 
e controle para aplicações de revestimento, 
fotovoltaico e da indústria de processos

  ROI rápido (aprox. 1 ano) com economia de 
energia de até 50%

Suas expectativas:
  Disponibilidade máxima do sistema
  Baixo custo de propriedade
  Tamanho mínimo
  Autoproteção da bomba e fácil comunicação

Nossas soluções:
  Velocidade de bombeamento de 200 a 1.600 m3/h
   Garante o mais alto tempo de atividade por meio de um projeto 

robusto e de alto desempenho
  Comprovado em aplicações adversas
   Maior rendimento da produção e velocidade de bombeamento 

estável de longo prazo
   Economia de energia que serve como referência com o sofisticado 

design do rotor
  Fácil instalação com o design mais compacto
  Silenciosa – menos carga de ruído na produção
   Inteligência integrada – controle fácil e automonitoramento por FC 

integrado
  Solução a seco para cada aplicação
  Conexão direta de bombas tipo roots RUVAC via adaptador
   Versão DRYVAC FRAM para lavagem diária e maior segurança 

alimentar

Suas expectativas:
  Economia de custos por meio da redução do consumo de energia
  Pressão máxima aprimorada

Nossas soluções:
  Economia de energia de até 50% nas pressões de entrada  

 < 5 mbar
  Melhorias de pressão máxima em 1 década
  Para todas as bombas e sistemas com LEYBONOL LVO 210
   Para uso em aplicações com gases não inflamáveis ou 

concentrações de oxigênio ≤ 21%

Bombas de vácuo de compressão a seco
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NOVADRY
Bombas de parafuso de compressão a seco

 Projeto robusto, 100% isenta de óleo e resfriada a ar, com manutenção simples no local

 Especialmente projetada para uso em aplicações sensíveis, como processamento e embalagem de alimentos

Suas expectativas:
  Zero emissões de óleo para evitar a contaminação  

 dos produtos por óleo
  Menor demanda de manutenção
   Instalação plug and play simples sem controle  
complicado e necessidade de utilitários

  Com o menor custo de propriedade
  Não há necessidade de PFPE caros

Nossas soluções:
  Projeto 100% isento de óleo
  Projeto totalmente resfriado a ar, seguindo os  

 princípios higiênicos
   Bomba padrão liberada para "Empacotamento a vácuo 
modificado" (MAP) com O2

  Máxima robustez e maior tempo de atividade
  Baixo nível de ruído
  Baixos custos operacionais

Gabinete higiênico
Permite lavar as bombas instaladas dentro da área de processamento de alimentos

 Protege a bomba contra contaminação (por exemplo, durante o processamento de alimentos) ou produtos    

 de lavagem agressivos

 Design padronizado, disponível para todas as bombas industriais para alimentos da Leybold

Suas expectativas:

   Operação totalmente higiênica das bombas de vácuo dentro da área de  

processamento de alimentos

  Não há corrosão da bomba por produtos de limpeza agressivos

   Solução econômica que evita perdas de velocidade de bombeamento em tubu-

lações longas

   Não há superaquecimento da bomba devido a projetos de gabinete  

não qualificados

  Fácil integração

Visão geral dos produtos 2022

Nossas soluções:

   Materiais em aço inoxidável resistentes à corrosão e resistentes contra produtos de lavagem e 

limpeza agressivos

   Design higiênico com superfícies em declínio – sem acúmulo de líquidos de lavagem na superfície

  Evita o contato das superfícies da bomba com alimentos ou meios de lavagem

  Projeto qualificado que impede o superaquecimento da bomba pelo gabinete

  Montagem rápida e fácil no local
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Bombas de vácuo de compressão a seco

Sistemas NDi NOVADRY
Sistemas inteligentes com controlador integrado

  Sistemas de bomba inteligentes com pouco mais 
de desempenho

 Facilidade de manutenção

 Controle inteligente

Suas expectativas:
  100% isento de óleo para escape limpo
  Parafuso a seco robusto – a qualquer pressão de trabalho
  Ligar e bombear – resfriamento a ar e pronto para uso

Nossas soluções:
  Forte desempenho até mesmo a uma pressão máxima de 0,1 mbar
  Nenhuma troca de óleo ou troca de filtro de óleo para manutenção baixa
  Elevado desempenho a qualquer pressão de trabalho
  Lastro de gás e design com autodrenagem
   Conexão e sincronização de vários sistemas e bombas com o VAControl
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Multi-VAControl 
Controle inteligente de vácuo parcial

Cabine VAControl
Fonte de alimentação e controle de vácuo inteligentes

  O Multi-VAControl cria um sistema interconectado de várias 
bombas, idealmente com bombas acionadas por velocidade 
variável, mas também de velocidade fixa, e até mesmo bombas 
de concorrentes podem ser controladas

  A cabine VAControl é uma solução completa para 
atualizar suas bombas de vácuo favoritas e o  
controle elétrico para uma versão inteligente

Suas expectativas:
  Otimizações de custos por meio de economia de energia
  Um controle de bomba inteligente com amplas funcionalidades de comunicação
  Uma solução fácil de usar e instalar

Nossas soluções:
   Modos para otimizar o uso da energia, intervalos de manutenção ou o melhor de 

ambos
   Comunicação direta por meio de caminhos diferentes de E/S, protocolos de 

comunicação
  Configuração plug and play

Suas expectativas:
  Otimizações de custos por meio de economia de energia
  Produtividade aprimorada
  Uma solução fácil de usar e instalar

Nossas soluções:
  Solução completa, incluindo componentes para o controle elétrico
  Acionamento de velocidade variável integrado para controle de veloci 

 dade dependente da carga
  Economia de energia sustentável graças à geração de vácuo sob  

 demanda
  Princípio de controle inteligente para maximizar redundâncias
  Controlador com navegação intuitiva via menus para configuração e  

 controle
  Modos de operação programáveis
  Configuração do sistema plug and play

Visão geral dos produtos 2022
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RUVAC WA(U)/WS(U)
Bombas tipo roots

RUVAC WH(U)
Bombas tipo roots

 Duráveis e confiáveis

 Fácil conexão com qualquer bomba de pré-vácuo

  Uma linha de produtos inovadora, eficiente e econômica para uso em aplicações modernas da 
indústria de processos

Suas expectativas:
  Aumento da velocidade de bombeamento em baixas   

 pressões
  Fácil de utilizar
  Bombeamento do gás isento de óleo
  Proteção contra explosão ATEX

Nossas soluções:
  Faixa de velocidade de bombeamento de 250 a  

 4.000 m3/h
  Confiável e robusta
   Disponível com motor flangeado ou com motor de 

acionamento hermeticamente selado
  Adequado para aplicações de 100% O2

  Certificação em conformidade com a diretiva ATEX   
 2014/34/UE

Suas expectativas:
   Velocidade de bombeamento flexível 

por meio da operação do inversor de 
frequência

  Tempos de inatividade da bomba   
 curtos
  Projeto compacto
   Bombeamento de gases isento de   

óleo
  Compatibilidade do sistema
  Baixo consumo de corrente

Nossas soluções:
   Velocidade de bombeamento de 

720 a 9.800 m3/h (com conversor de 
frequência)

   Especificações excelentes de 
desempenho e consumo

   Motor de acionamento 
hermeticamente selado

  Área ocupada reduzida
  Válvula de desvio inovadora
   Certificação em conformidade 

com a diretiva ATEX 2014/34/
UE, parcialmente também em 
conformidade com a ATEX Cat 2i

   Conexão direta de bombas de pré-
vácuo grandes via adaptador
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Sistema eletrônico para vácuo parcialBombas de controle de fluido

Óleo Booster OB
Bombas de jato de vapor de óleo

DIJ 
Bombas difusoras de óleo

  Robustas bombas de reforço a óleo 
com alta velocidade de bombeamento 
e produtividade de gás para aplicações 
rigorosas da indústria de processos

  Bombas difusoras de óleo de alto desempenho 
com maior produtividade de gás e velocidade 
de bombeamento em combinação com um 
projeto de eficiência energética

Suas expectativas:
  Alto vácuo 
  Capacidade de pressão de apoio crítica muito alta
  Alta velocidade de bombeamento
  Projeto seguro e econômico
  Requisitos de elevada eficiência energética

Nossas soluções:
 Velocidade de bombeamento: 6.000 a 18.000 l/s
 Faixa operacional: <10-1 a 10-4 mbar
 Alta produtividade de gás
  Velocidade de bombeamento estável em faixas de baixa 
pressão
 Área ocupada reduzida
  Redução da pegada de CO2 e economia de energia por meio 
de nosso inovador controlador de eficiência energética

Suas expectativas:
  Alta produtividade de gás em aplicações de médio e alto vácuo
  Alta velocidade de bombeamento
  Requisitos de elevada eficiência energética

Nossas soluções:
  Velocidade de bombeamento: 3.000 a 33.000 l/s
  Faixa operacional: <10-1 a 10-7 mbar
   alta produtividade de gás e velocidade de bombeamento na faixa 
de <10-2 mbar

   Sistema de bocais otimizado para alta estabilidade e produtivida-
de de pré-vácuo

   Redução da pegada de CO2 e economia de energia por meio de 
nosso inovador controlador de eficiência energética

  Disponível em flanges ISO ou ANSI
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DIP
Bombas difusoras de óleo

  Bombas difusoras de óleo de alto desempenho 
para aplicações de alto vácuo, em que são  
necessárias altas velocidades de bombeamento

Suas expectativas:
  Alto vácuo estável
  Alta velocidade de bombeamento
  Projeto seguro e econômico
  Alta confiabilidade em aplicações industriais de alto vácuo

Nossas soluções:
  Velocidade de bombeamento de 3.000 a 50.000 l/s
  Faixa operacional: <10-1 a 10-7 mbar
  Conceito inovador de aquecedor direto para tempos de aque  

 cimento aprimorados 
   Redução da pegada de CO2 e economia de energia por meio 
de nosso inovador controlador de eficiência energética

Controlador de eficiência energética (EEC)
Unidade de controle para bombas de difusão de  
óleo e bombas OB

 ROI rápido (< 2 anos) com economia de energia de até 30%.

 Fácil e prático de usar

 Consumo de energia otimizado e baseado em óleo

Suas expectativas:
   Economia de custos por meio da redução 
do consumo de energia

  Fácil de utilizar
  Controle por PLC

Nossas soluções:
  Economia de energia de até 30%
   Maior vida útil para o óleo e os cartuchos 
de aquecimento

   Monitoramento simples e visual dos 
parâmetros por meio de uma interface 
gráfica do usuário

   Equipado com interface USB e Ethernet

Válvula grande
Válvula em aço inoxidável para alto vácuo

 Longa vida útil e fácil serviço e manutenção 

Suas expectativas:
  Vedação por membrana
  Baixa taxa de vazamento

Nossas soluções:
  Vida útil longa, alta taxa de ciclo (> 50.000)
  Baixa condução, completamente protegido
  Inclui flange de desvio e medição 
  Vedação por anel o-ring FPM
  Bujão, sensores e válvula piloto conectados
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TURBOVAC i/iX
Bombas turbomoleculares com tecnologia 
de rolamento híbrido

  Linha de produtos inovadores e flexíveis com 
dados de desempenho excepcionais e sistema 
eletrônico integrado

Suas expectativas:
  Geração limpa de alto e ultra-alto vácuo
  Longa vida útil
  Facilidade de instalação e operação
   Utilização confiável nas mais variadas aplicações e  
condições de operação

Nossas soluções:
  Velocidade de bombeamento até 1.450 l/s
  Rolamentos híbridos isentos de óleo  

 (mecânicos/de ímã permanente)
  Instalação em qualquer orientação
   Sistemas eletrônicos integrados, incluindo uma variedade de 
opções de comunicação e controle de componentes acessórios

   Unidade de exibição TURBO.CONTROL i (opcionalmente, como 
versão rack ou unidade de bancada) para controlar e monitorar a 
bomba, incluindo instalação de conexão para dois manômetros 
disponíveis como acessório
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TURBOVAC iR
Bombas turbomoleculares com acionamento 
remoto

  Especialmente projetadas para aplicações 
desafiadoras de pesquisa e desenvolvimento

Suas expectativas: 
  Sistemas eletrônicos remotos
  Resistente à radiação

Nossas soluções:
  Bomba turbomolecular robusta e isenta de óleo
  Instalação em qualquer orientação
   Sistemas eletrônicos remotos, incluindo uma variedade de opções 

de comunicação 
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TURBOVAC MAGiNTEGRA
Bombas turbomoleculares, levitadas 
magneticamente

  A linha de produtos mais compacta para 
aplicações industriais

  Conversor de frequência e fonte de alimentação 
integrados

  Integração de sistema fácil e com economia de 
espaço

Suas expectativas:
  Geração limpa de alto e ultra-alto vácuo
   Adequada para uso industrial, como PVD e processos de revesti-

mento, revestimento de display e vidro
  Insensibilidade a partículas ou depósitos
  Baixos requisitos de manutenção

Nossas soluções:
  Velocidade de bombeamento até 2.200 l/s
  Alta velocidade de bombeamento e altas taxas de compressão para 

todos os gases
  Estágio Holweck incorporado
  Resistente a partículas e depósitos
  Insensível à ventilação de choque
  Funções de monitoramento e autoproteção
  Não exige manutenção na maioria das aplicações
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Bomba criogênica COOLVAC
Compressor de hélio COOLPAK
Sistemas criogênicos

Refrigerador COOLPOWER
Compressor de hélio COOLPAK
Sistemas de resfriamento

  Alta capacidade de bombeamento de  
vapor de água

 Longos intervalos de manutenção 

 Instalação em qualquer orientação

  Reforço (resfriamento rápido), modo  
personalizado ou econômico

  Máquinas de refrigeração a gás para geração de 
temperatura criogênica com base no princípio 
Gifford-McMahon

  Projetado para supercondutores de resfriamento 
(ímãs, amostras e sensores) para aplicações e 
pesquisas médicas

Suas expectativas:
  Vácuo sem hidrocarboneto
  Geração de alto e ultra-alto vácuo

Nossas soluções:
  Velocidade de bombeamento até 60.000 l/s
   Variantes de flange DN ISO-K, ISO-F, CF e ANSI com 
orientação vertical ou horizontal

   Disponíveis duas variantes para controle manual e para 
controle de sistema e regeneração totalmente automáticos

   Controlador de bomba montado na bomba para uma versão 
ISL com controle totalmente automático, para fácil integração 
de processos e sistemas de rede

Suas expectativas:
  Elevada capacidade de refrigeração
  Área ocupada reduzida
  Longo tempo de operação sem necessidade de manutenção
  Baixa vibração

Nossas soluções:
  Temperaturas máximas: modelos de dois estágios até 8 K.

 Modelos de um estágio até 25 K.
  Elevada capacidade de refrigeração a partir do menor volume:

 –  até 18 W a 20 K e até 110 W a 80 K para arrefecedores de 
dois estágios

 –  até 250 W a 80 K para arrefecedores de um estágio possíveis
  Resistente a partículas e depósitos
  Operação simples via teclas
  Alta confiabilidade
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Bombas de íons TiTan, bombas NEG e TSPs
Sistemas de bomba para ultra-alto vácuo

  Uma linha completa de bombas de íons TiTan sem vibrações e sem necessidade de manutenção, 
bombas de sublimação de titânio (TSP) e bombas absorvedoras não evaporáveis (NEG) para atingir as 
pressões máximas no ultra-alto vácuo

Suas expectativas:
  Alta velocidade de bombeamento a ultra-alto vácuo
  Vácuo sem hidrocarboneto
  Longo tempo de operação
  Soluções completas

Nossas soluções:
  Velocidade de bombeamento de 0,2 a 1.200 l/s
  Pressão máxima < 1 x 10-11 mbar
  Vários elementos de bomba TiTan para diferentes requisitos disponíveis:

 -  TiTan CV com catodos de titânio para bombear ar e gases reativos
 -  TiTan DI para bombear ar e gases reativos, Noble-GAS Stable (catodo 

de titânio e tântalo)
 -  TiTan TR - triodo clássico para uma maior velocidade de bombeamento 

em faixas de alta pressão, Noble Gas Stable
 -  Uma ampla variedade de bombas NEG e TSPs para uso separado ou 

integrados em bombas de íons TiTan
  Componentes TiTan, NEG e TSP podem ser usados a até 450 °C
  Ampla linha de acessórios
   Modelos de controlador DIGITEL para operação de bombas de íons, TSPs 

e NEGs em diversas aplicações e configurações
   Cabos de alta tensão estão disponíveis para conectar o controlador e a 

bomba de íons
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GRAPHIX
Controlador de vácuo

  Os controladores universais para a conexão de sensores de vácuo ativos para medições de pressão 
direta na faixa de 10-10 mbar a 2.000 mbar

Suas expectativas:
  Operação e controle de todo o sistema de vácuo
  Manuseio e operação simples (plug and play)
   Rápido processo de acúmulo de dados e transferência via  

USB para PC

Nossas soluções:
  Monitoramento e controle de todo o processo de vácuo
  Linha de produtos com 1, 2 ou 3 canais de medição
   Tela sensível ao toque TFT de 3,5" com interface de usuário 

intuitiva
  Exibição de curva ou gráfico de barras fácil de ler
   Registros de dados interno e externo (porta USB na parte frontal) 

para configuração e dados de medição em tempo real
   A leitura pode ser selecionada entre mbar, Torr, Micron,  

Pascal, Psi
   Opção para conectar vacuômetros ativos de várias marcas
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Instrumentos de medição
Vacuômetros

  Monitoramento e controle confiáveis para todos  
os processos de vácuo

Suas expectativas:
  Sistemas de medição para cada aplicação
  Medição precisa da pressão de gases e vapores
  Reprodutibilidade em uma ampla faixa de pressão

Nossas soluções:
   Medição com sensores ativos e passivos em uma faixa de pressão 
de 10-12 a 2.000 mbar para cada aplicação

  Operação intuitiva e recuperação flexível de dados
  Pressostatos e instrumentos de controle de pressão
  Versões portáteis para medições de pressão fáceis e confiáveis
   DAkkS ou calibração de fábrica de vacuômetros na faixa de pressão 
de integração de sistemas de 10-8 a 1.000 mbar
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Nossa solução para PHOENIX MOBILIS
Ideal para ambientes industriais padrão e verificações 
rápidas em laboratórios

Nossa solução para PHOENIX 
MOBILIS MAG
Ideal para detecção de vazamentos 
em ambientes de campos magnéticos

PHOENIX MOBILIS e PHOENIX 
MOBILIS MAG

  Vários detectores de vazamento de 
gás portáteis

PHOENIX 4
Detectores de vazamentos

  A linha de produtos PHOENIX 4 define novos 
padrões na detecção de vazamentos de hélio

  Nosso portfólio de produtos oferece a unidade 
de combinação perfeita para cada aplicação

Suas expectativas:
  Testes de componentes não destrutivos para garantia de qualidade
  Tecnologia confiável
  Maior confiabilidade e precisão de medição
  Consultoria e suporte profissionais

Nossas soluções:
  Adequado para operações móveis de vácuo e sniffer
  Inicialização rápida, alta precisão de medição
   Registro de dados internos e aquisição de dados externos simples 

via USB
   IHM intuitiva com controles simples, estrutura de menus e tela  

sensível ao toque multicolorida e fácil de usar
   Servidor Web integrado com login fácil via Wi-Fi para controle remoto 

com qualquer smartphone ou tablet habilitado para Internet

Carrinho PHOENIX
Sistemas móveis de teste de vazamentos

  Os carrinhos PHOENIX 4 oferecem uma varie-
dade de combinações pré-projetadas,  
totalmente montadas e verificadas contra  
vazamentos.

  Conecte e está pronto para começar: detecção 
de vazamento móvel

Suas expectativas:
  Detecção de vazamento móvel
  Solução pronta para uso
  Encontre vazamentos nas piores condições
  Segurança e desempenho

Nossas soluções:
  Sistema pré-montado
  Totalmente personalizável
  Melhor desempenho
  Alta confiabilidade

  Detector de vazamento de múltiplos gases
  Portátil
  Leve
  Tranquilidade: 2 anos de garantia

   Todos os recursos do PHOENIX  
MOBILIS padrão combinados com 
proteção magnética

Suas expectativas:
  Detecção de vazamento rápida, precisa e de alta sensibilidade
  Facilidade de uso e alta flexibilidade
  Confiabilidade
  Durável e robusto
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LEYSPEC
Analisadores de gases residuais

Carrinho LEYSPEC
Sistema móvel de analisador de gases residuais

  Dispositivos multifuncionais com controle e exibição integ-
rados para procedimentos de testes exigentes e análises de 
gases residuais em sistemas de alto vácuo, análise geral de 
gases em pesquisa e indústria, ou para controle ambiental

 Visibilidade móvel

 Sistema de bombeamento diferencial totalmente integrado

 Manuseio fácil

 Máxima flexibilidade

Suas expectativas:
  Análise de gás residual mais precisa
  Fácil operação
  Possibilidade de pré-aquecimento para aplicações de alto e ultra-alto vácuo

Nossas soluções:
   Análise de gás residual de alta sensibilidade, permitindo a detecção dos menores 

vestígios de contaminantes ou gases de processo
   Linha de produtos com soluções para 100, 200 ou 300 amu
   A simples análise de gás residual é possível mesmo sem conexão com um 

computador
  Software LEYSPEC com operação intuitiva, monitor integrado
   Os principais gases podem ser exibidos com o toque de um botão; há disponível 

um canal de exibição adicional para outros gases
   Funções pré-instaladas, como teste de vazamento de hélio, avisos e níveis de erro 

para gases selecionáveis, função de desgaseificação após início ou ventilação
  Tamanho compacto e montável em qualquer orientação para maior flexibilidade
  Temperaturas de aquecimento até 300 °C para operação em ambientes adversos

Suas expectativas:
  Sistema móvel de análise de gás
  Sistema de bombeamento independente completo
  Facilmente adaptável a uma ampla gama de tarefas de medição
  Pode ser usado em diferentes pressões
  Prontidão operacional rápida

Nossas soluções:
  Sistema de bombeamento independente com SROLLVAC 7 plus e TURBOVAC 350i
  Controle de processo integrado para operação rápida e fácil
  Software intuitivo e fácil de usar para LEYSPEC RGA
  Completamente integrado a um carrinho móvel independente
   Válvula agulha UHV para operação flexível em diferentes níveis de pressão até a 

atmosfera
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Flanges
Componentes de conexão

LEYCON
Válvulas em diferentes tipos de projeto e modos de acionamento

 Tecnologia comprovada e amplamente usada

 Praticamente todas as conexões possíveis

  Tecnologia de válvula confiável, amplamente usada em uma variedade 
de aplicações

Suas expectativas:
  Fácil de instalar e remover
  Estanqueidade confiável
  Materiais de alta qualidade, qualidade superior
  Entrega a partir de uma única origem

Nossas soluções:
   Flanges pequenos ISO-KF nos tamanhos  
DN 10 a DN 50

  Flanges ISO-K nos tamanhos DN 63 a DN 630
  Flanges CF nos tamanhos DN 16 a DN 250

Suas expectativas:
  Estanqueidade confiável
  Alto número de acionamentos
  Fácil de instalar e remover
  Entrega a partir de uma única origem

Nossas soluções:
  Válvulas acionadas manualmente
   Válvulas com acionamento eletromagnético/
eletropneumático

  Válvulas gaveta
  Válvulas toda em metal para sistemas UHV
  Válvulas de segurança SECUVAC
   Válvulas especiais, como válvulas de vedação 
e bloqueio de vácuo, válvulas de ventilação, 
válvulas de controle de vazamento
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Cliente em primeiro lugar – competência para soluções personalizadas em 
todo o mundo
A unidade de negócios de Sistemas + Soluções com sua configuração global oferece soluções 
personalizadas para atender às demandas do cliente. Ouvindo cuidadosamente o cliente, a principal 
função de nossa organização é atender às expectativas do cliente identificando e fornecendo o melhor 
conceito de vácuo. Nosso portfólio varia de sistemas e soluções de vácuo padrão a personalizados 
e especializados. Nós abordamos uma ampla variedade de aplicações e mercados de vácuo, 
incluindo a integração em ambientes de produção específicos.
 
Trabalhando em estreita colaboração com as vendas, apoiamos o desenvolvimento, a engenharia e o 
design de aplicações integradas. Os locais de produção na Europa, Américas do Norte e China garantem 
uma proximidade com nossos clientes com recursos de montagem e teste locais e execução eficiente de 
pedidos. Isso faz da nossa equipe uma parceira global e líder de mercado incontestável no 
campo dos sistemas de vácuo.

A variedade de competências inclui:
 Consulta ao cliente

 Suporte a aplicações e dimensionamento

 Gerenciamento de projeto

 Engenharia e design

 Engenharia elétrica e de software

 Contratos

 Montagem e teste

 Comissionamento

 Comprovação e aceitação do cliente

 Capacitação em vendas

 Suporte pós-venda

 Certificações e documentação específica do projeto do cliente

 Desenvolvimento de negócios

CONSULTORIA

PROMOÇÃO

CAPACITAÇÃO EM VENDAS

SUPORTE AO 
DESENVOLVIMENTO 

DE MERCADO

MONITORAMENTO 
DA CONCORRÊNCIA

DESENVOLVIMENTO DE 
NOVAS APLICAÇÕES

SISTEMAS 
INTERNACIONAIS

SUPORTE PÓS-VENDA

COMISSIONAMENTO

GERENCIAMENTO DE 
PROJETO

PRODUÇÃO

FORNECIMENTO SOFTWARE

DESIGN

ENGENHARIA
SOLUÇÕES / PADRÕES

Sistemas + Soluções
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Sistemas especiais
Soluções de sistema - conceitos personalizados com base nas especificações do cliente

 Soluções e sistemas de vácuo de todos os tipos e provenientes de muitos fornecedores

 Beneficie-se com a nossa experiência desde 1850

Suas expectativas:
  Serviço de consultoria abrangente
  Suporte ao cliente a aplicações específicas
   Projeto e fabricação de soluções de vácuo 

personalizadas
  Alta flexibilidade e confiabilidade
  Soluções eficientes

Nossas soluções:
   Soluções de sistema - conceitos personalizados com 

base nas especificações do cliente
   Sistemas integrados de bomba de pré-vácuo e alto 

vácuo para requisitos personalizados
   Centros mundiais de engenharia, produção e serviços
  Coordenação global de projetos
   Personalização e programação de softwares 

personalizados
  Constantes melhorias e inovações de produtos
  Comissionamento e treinamento no local

Sistemas de vácuo RUTA
Sistemas de pré-vácuo de múltiplos estágios

  Soluções confiáveis de engenharia de 

processos com experiência desde 1850 no 
desenvolvimento de sistemas de vácuo e 
controles personalizados

Suas expectativas:
  Consultoria profissional
   Projeto e fornecimento de sistemas de vácuo otimizados e 
orientados por demanda

  Solução de engenharia confiável

Nossas soluções:
  Sistemas de bombas de pré-vácuo projetados sob medida
  Compressão lubrificada a óleo / a seco
   Velocidade de bombeamento e pressões máximas adaptadas ao 
processo

   Estágios adicionais de alto vácuo facilitam pressões operacionais 
de até 10-7 mbar

Sistemas + Soluções
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Sistemas DRYVAC
Sistemas de bombas de compressão a seco

Sistemas especiais
Soluções de sistema - conceitos personalizados com base nas especificações do cliente

  A Leybold refinou seus sistemas de bomba de vácuo 
DRYVAC, tornando-os adaptáveis para diversas 
aplicações

  Configuração básica e inteligente do sistema

Suas expectativas:
  Disponibilidade máxima do sistema 
  Solução de engenharia confiável 
  Tamanho mínimo 
  Autoproteção da bomba e fácil comunicação

Nossas soluções:
   O design extremamente compacto proporciona mais espaço  

nas áreas de produção
   O nível de ruído muito baixo melhora as condições do  

ambiente de trabalho
   Redução significativa de custos devido à alta eficiência  

energética
  Tecnologia limpa sem emissões de óleo
  Otimizado para aplicações de ciclo rápido/bloqueio de carga
   Os mais rápidos tempos de paralisação da bomba – por  
mecanismos de bomba de alto rendimento
   A mais alta velocidade de bombeamento para bombas a  

seco e de reforço
  Velocidade de bombeamento de 2.000 m³/h até 9.800 m³/h
  Monitoramento inteligente integrado dos principais parâmetros
   Interface de E/S digital padrão e Profibus (opcional) para toda a  

família de produtos

PowerBoost DRYVAC
Sistemas de bombas de compressão a seco

  Seu projeto foi especificamente otimizado para 
desligamentos rápidos da bomba por bloqueio 
de carga

  É equipado com um sistema de detecção auto-
mática de ciclo, e a bomba tipo roots mostra 
um gerenciamento especial da velocidade

Suas expectativas:
  Curto tempo de desligamento da bomba 
  Elevada eficiência energética 
  Baixo custo de propriedade e investimento 
  Tamanho mínimo

Nossas soluções:
  Conversores de frequência integrados
  Microcontrolador com tela sensível ao toque
  Interface de comunicação de E/S digital (DC37-P)
  Conexões Harting (alimentação)
  Alojamento, rodízios e pés ajustáveis
  O sistema é resfriado a água e lubrificado com óleo sintético

Sistemas + Soluções
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CVS
Estações de vácuo centrais

Sistemas SOGEVAC / NEO D 
Sistemas de vácuo padrão com lubrificação a óleo

  Combinação de bombas tipo roots com com-
pressão a seco e bombas de palheta rotativa com 
lubrificação a óleo

  Os sistemas de vácuo baseados em bombas 
SOGEVAC com lubrificação a óleo fornecem uma 
excelente relação custo/desempenho para uma 
ampla base de aplicações industriais

 Sistemas modulares para maior confiabilidade operacional em consumos de vácuo variáveis frequentes

 Fornecimento de unidades testadas e prontas para operação

Suas expectativas:
  Serviço de consultoria abrangente
  Suporte ao cliente a aplicações específicas
  Projeto e fabricação de soluções de vácuo personalizadas
  Alta flexibilidade e confiabilidade
  Soluções eficientes

Nossas soluções:
   Soluções de sistema - conceitos personalizados com base nas 
especificações do cliente

  Centros mundiais de engenharia, produção e serviços
  Coordenação global de projetos
  Constantes melhorias e inovações de produtos
  Comissionamento e treinamento no local

Suas expectativas:
  Gerador de vácuo de nível industrial
   Para atender a demandas de vários pequenos 
consumidores de vácuo, individualmente e 
simultaneamente

  Excelentes dados de desempenho de vácuo
   Design modular para personalização de 
processos específicos do cliente

Nossas soluções:
   Consiste geralmente em bombas SOGEVAC, 
reservatório de armazenamento, gabinete elétrico 
com controlador, todos os componentes de 
conexão

  Velocidade de bombeamento 25 a 840 m3/h
  Pressão máxima ≤ 0,5 mbar
   Volume do reservatório 60, 160, 300, 500 ou 
1.000 litros

  Energia elétrica de 0,8 a 18,9 kW
  Tipo de controle BÁSICO ou completo
  Baixo custo de propriedade

Visão geral dos produtos 2022
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TURBOLAB e TURBOLAB Core
Sistemas de bomba de alto vácuo

Sistemas + Soluções

  Sistemas de bomba de alto vácuo plug-and-play baseados em  
componentes comprovados

 Diferentes configurações disponíveis para atender a demandas  
 individuais de vácuo
Suas expectativas:
  Sistemas de bomba de alto vácuo para indústria e pesquisa
   Bombas de pré-vácuo com compressão a seco ou lubrificação a óleo para 

vácuo livre de hidrocarboneto possível
  Solução compacta e fácil de usar

Nossas soluções:
   Velocidade de bombeamento 78 - 400 l/s fornecida pela linha de bombas 

TURBOVAC i.
  Vácuo máximo de até 10-10 mbar
   Unidades completamente pré-montadas com bomba turbomolecular, 

unidade de energia de display TPU, conversor de frequência e bomba de 
pré-vácuo

  Bombas de fácil realocação fora e distante da estrutura
  Display com luz de fundo na inovadora unidade de energia TPU
   Abrangendo muitas aplicações com uma linha completa de bombas de alto 

vácuo e pré-vácuo, a seco ou lubrificadas a óleo.
   Registrador de dados integrado e servidor Web para controle, 

monitoramento e configuração do sistema
  Conexão de até seis acessórios e dois medidores
  Design, confiabilidade e funcionalidade de referência

Sistemas de calibração CS
Sistemas personalizados de calibração de vácuo

  Confiabilidade do processo por meio de veri-
ficações regulares, ajustes e recalibração de 
vacuômetros e sensores

Suas expectativas:
  Verificação das características dos vacuômetros
   Calibração precisa dos vacuômetros em conformidade com a 
DAkkS (organismo alemão de acreditação)

  Assegure parâmetros reproduzíveis

Nossas soluções:
   Sistemas de calibração universais com uma câmara de vácuo 
especial, sistema de bombas turbomoleculares, vacuômetros 
e componentes adicionais, dependendo da pressão de 
calibração
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UNIVEX
Sistemas de experimentação e revestimento

  Fácil operação e acessibilidade das câmaras 
de vácuo

  Controle de processo manual ou automático e 
documentação

Suas expectativas:
  Sistemas de laboratório flexíveis para revestimento a vácuo
  Sistemas para pesquisa universitária e industrial
    Resultados transferíveis para sistemas de grande escala ou  

produção em série
  Alto grau de reprodutibilidade

Nossas soluções:
  Sistemas multifuncionais para a produção de camadas funcionais
  Configuração de sistemas modulares, ampla linha de acessórios
  Soluções de sistemas personalizados
  Diferentes tamanhos de câmara

Sistemas + Soluções
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Todo o mundo do vácuo

UNIVEX S 
Sistemas de simulação de espaço

  Soluções flexíveis para várias  
aplicações de espaço 

  A mais alta confiabilidade para ciclos 
de teste ininterruptos

Suas expectativas:
  Melhor simulação de condições de espaço
   Confiabilidade do equipamento para ciclos de teste 

ininterruptos 
   Plataforma de equipamentos configuráveis/ 

extensíveis
  Usabilidade universal em P&D e setor espacial

Nossas soluções:
   Amplo portfólio para ciclagem térmica, testes de 

propulsão de íons, cozimento de manta MLI etc. 
   Layout otimizado em termos de desempenho e 

temperaturas do vácuo 
   Controle de processo automático e registro de 

dados
   Design de plataforma com ampla linha de  

acessórios
  Configurações personalizadas para uso intenso

Sistemas + Soluções
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A variedade de competências inclui:
 Consulta ao cliente

 Suporte a aplicações e dimensionamento

 Gerenciamento de projeto

 Engenharia e design

 Engenharia elétrica e de software

 Contratos

 Montagem e teste

 Comissionamento

 Comprovação e aceitação do cliente

 Capacitação em vendas

 Suporte pós-venda

 Certificações e documentação específica do projeto do cliente

 Desenvolvimento de negócios
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Todo o mundo do vácuo

Onde que quer que você esteja, também estaremos!
Com a nossa variedade de soluções de assistência inovadoras, oferecemos um excelente suporte para as 
suas bombas de vácuo Leybold e estamos empenhados em:

   Fornecer um serviço confiável e de primeira classe durante todo o ciclo de vida útil da bomba, 
independentemente de onde ela esteja instalada no mundo

   Maximizar o tempo de atividade da sua bomba e garantir que ela obtenha o melhor serviço 
possível

  Oferecer suporte especializado com manutenção preventiva e reparos

Continue a ler para saber mais sobre a nossa variedade completa de serviços de bomba de vácuo e sobre 
como os nossos especialistas podem ajudá-lo. As recompensas são tempos de operação máximos, baixos 
custos de operação e ciclos de vida útil mais longos.

Fácil, competente, confiável

PEÇAS SOBRESSA-
LENTES E KITS

CERTIFICADO E 
TROCA

HEALTH CHECK 
PRO

ÓLEO DE BOMBA DE 
VÁCUO LEYBONOL

CONTRATOS DE 
SERVIÇO

GENIUS INSTANT 
INSIGHTS™

SERVIÇO DE CAMPO

CENTRO DE TECNOLO-
GIA DE SERVIÇO
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Serviço

CONTRATOS DE SERVIÇO
Nossa variedade completa de contratos de serviço foi pro-
jetada para garantir o menor custo total de propriedade 
de suas bombas, maximizando o desempenho e o tempo 
de atividade. Desde contratos de manutenção preventiva 
a extensão de garantia, oferecemos soluções personaliza-
das que permitem que você se concentre totalmente na 
sua produção, fornecendo uma combinação perfeita com 
suas necessidades.

PEÇAS SOBRESSALENTES E KITS
As nossas peças sobresselentes genuínas se adaptam 
perfeitamente à sua bomba de vácuo para garantir uma 
elevada fiabilidade, desempenho e uma longa vida útil. 
Para facilitar seu fluxo de trabalho e garantir que você te-
nha tudo o que precisa para sua bomba, reunimos kits 
de peças sobressalentes para determinadas atividades de 
manutenção.

SERVIÇO DE CAMPO
Nossa equipe de especialistas em bombas de vácuo vai 
ao seu local para realizar a manutenção em suas bombas, 
seja para manutenção de rotina, seja para solução de pro-
blemas. Competentes, confiáveis e para você, eles sabem 
o que suas bombas precisam para funcionar da melhor 
maneira possível.

CENTRO DE TECNOLOGIA DE  
SERVIÇO

Totalmente equipado para lidar com bombas de todos 
os tipos de aplicação, mesmo as mais difíceis, nossos 
centros de tecnologia de serviço estão prontos para fa-
zer a manutenção de suas bombas. Desde a manuten-
ção preventiva até reparos, oferecemos soluções trans-
parentes com preço fixo e a capacidade de fazer tudo 
que sua bomba exige.
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Todo o mundo do vácuo

Fácil, competente, confiável

GENIUS INSTANT INSIGHTS™
Nossa solução de conectividade oferece acesso móvel e 
remoto ininterrupto às suas bombas de vácuo. Alarmes 
sobre falhas, manutenção de serviço, informações so-
bre tempo de atividade e consumo de energia são todos 
transparentes no Portal Genius. Com o Genius, você pode 
configurar notificações em tempo real sobre eventos im-
portantes provenientes do sistema de vácuo, possibili-
tando evitar tempos de inatividade e perdas de produção 
dispendiosas – nunca foi tão conveniente e fácil ter uma 
instalação de bombas de vácuo integra e confiável.

CERTIFICADO E TROCA
Nosso estoque certificado e de troca está sempre dispo-
nível em uma emergência e para garantir que sua fábrica 
continue funcionando da maneira mais tranquila possível 
com mínimo de tempo de inatividade. Todas as bombas 
vêm com uma garantia de 12 meses e são recondiciona-
das e testadas conforme os padrões do setor para garantir 
que ofereçam desempenho de OEM.

Você pode encontrar 
o óleo correto para 

sua bomba usando o 
Localizador de óleo:ÓLEO PARA BOMBA DE VÁCUO 

LEYBONOL
O LEYBONOL foi especialmente formulado para alcançar 
o melhor desempenho para a sua bomba. A qualidade 
premium da LEYBONOL garante longos intervalos de tro-
ca de óleo e reduz o consumo de energia, bem como os 
custos de desgaste e manutenção. Nossos óleos certifi-
cados mantêm sua produção em funcionamento e prolon-
gam a expectativa de vida útil da bomba. 

Strike  
oil …
the easy way with the LEYBOLD Oil Finder 

To take the hassle out of finding the right type of oil for 
your Leybold vacuum pump, we’ve come up with the Oil 
Finder – simply search via pump number, name or type 
to find the right oil for your pump within seconds.

guide.leybold.com/en/
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Serviço

Health Check PRO
Nossa abordagem para manter suas bombas de vácuo sempre na melhor forma. Com o 
Health Check PRO, realizamos uma avaliação regular das bombas, consistindo em uma 
inspeção não invasiva de peças, conexões, danos e medição de vibração. O Health Check 
PRO permite aos clientes identificar desde cedo desvios nas condições das bombas que 
podem levar a grandes falhas e prejudicar a produção. Além disso, o cliente receberá um 
relatório detalhado com todas as recomendações necessárias para agir preventivamente. 

Para eficácia, as visitas da Health Check PRO devem ocorrer duas vezes por ano, 
durante os intervalos normais de manutenção.

Mais cenários dos quais você pode se beneficiar da Health Check PRO:

  Bombas com intervalos longos entre manutenções

  Bombas funcionando em aplicações difíceis 

  Após um longo período de inatividade 

  Bombas de reserva

  Ao procurar por manutenção baseada em condição



41

Todo o mundo do vácuo

Fácil, competente, confiável

Academia de vácuo
Seminários sobre tecnologia de vácuo

 Treinamento qualificado de sua equipe por meio de transferência prática de conhecimento

 Oferece o melhor desempenho possível e tempo de operação dos equipamentos

Suas expectativas:
  Entenda a tecnologia de vácuo
  Obtenha treinamento prático

Nossas soluções:
  Treinamento sistemático abrangendo todo o espetro da tecnologia de vácuo
  Seminário básico sobre vácuo para técnicos e engenheiros
  Detecção de vazamento – seminários básicos e avançados
  Seminários práticos mediante solicitação
  Seminários específicos para o cliente – adaptados às suas necessidades individuais

Academia de vácuo
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Controladores
Gerenciamento inovador de bombas e sistemas

  Controladores e sistemas de controle personalizados adaptados aos requisitos do cliente e de processo 
para o desempenho ideal e a conveniência do usuário

Suas expectativas:
  Interfaces de sistema específicas do cliente
  Visualização simples a complexa
  Distribuição de energia integrada ao sistema
  Controle conveniente de todos os componentes do sistema

Nossas soluções:
   Controle e aquisição de dados de parâmetros do sistema por meio de interfaces de E/S digitais ou sistemas de barramento, Ethernet, 
Profibus, RS 232, Wi-Fi, GSM, por exemplo

  Implementação de programação de software personalizada
  Visor digital simples por meio do painel de toque até a visualização em dispositivos móveis (por meio de aplicativos)
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Todo o mundo do vácuo

LEYCALC
Ferramenta inteligente de cálculo do sistema de vácuo on-line

Aplicativo analisador de som
Feedback imediato sobre o status da  
sua bomba

  Nova ferramenta on-line para ajudar na modelagem de sistemas de vácuo para várias aplicações, seleção e 
implementação de bombas de vácuo e equipamentos de medição

  Com essa nova ferramenta baseada na Web, os usuários podem selecionar e compilar suas soluções de 
vácuo on-line

  Descanse e analise o estado de suas bombas 
com um simples arquivo de som

  Confira nosso novo aplicativo de analisador de 
som para nossas bombas NOVADRY e VARODRY

Suas expectativas:
   Ferramenta de cálculo do sistema de vácuo capaz de 
simular instalações de vácuo típicas

  Fácil de utilizar
   Resultados confiáveis como base para a tomada de 
decisões

Nossas soluções:
  Disponibilizamos nossas ferramentas especializadas 
para nossos clientes
  Manuseio simples, navegação intuitiva
   Acesso adicional à nossa rede especializada sob 
demanda, por exemplo, para simulação de sistemas 
complexos

   Resultados comprovados de cálculo, com base na 
longa experiência prática de Leybold

Saiba mais e verifique 

sua bomba dentro de 

segundos em:  

sound.Leybold.com

Nossas soluções:
   Não é necessário nenhum download ou  
instalação

   Faça a análise de som com cinco cliques  
em sound.leybold.com

   As condições dos rolamentos, engrenagens e, 
portanto, da correia podem ser registradas.

  Resultados disponíveis em dez segundos
   Contato direto com nossa equipe de serviço e 
suporte
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Loja on-line

leyboldproducts.com

Suas expectativas:
  Processo de pedido fácil
  Opções de pagamento seguro
  Ampla linha de produtos, entrega rápida

Nossas soluções:
   Adquirir componentes de vácuo que não exijam consulta, como acessórios, 
instrumentos de medição, bombas, peças sobressalentes, óleos de vácuo, lubrificantes

  Entrega com fatura, cartão de crédito ou pré-pagamento
  Faça o pedido 24 horas on-line

Loja on-line
leyboldproducts.com

 Compre a tecnologia de vácuo on-line

 Disponível em mais de 12 países em todo o mundo
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