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DESCRIÇÃO DA BOMBA DE 
VÁCUO

Bombas de vácuo

EJ-BA

EJ-LINE

EJ-ATM

EJ-SYS

EJ-BLOWOFF

EJ-SLG

EJ-MLG

EJ-BBT

As bombas de vácuo EJ-BA consistem num coletor 
de alumínio anodizado, que garante uma elevada 
resistência e ao mesmo tempo permite dimensões 
compactas. Podem integrar os cartuchos EJ-MEDIUM 
nas versões de 2 e 3 estágios com silenciador 
integrado.

As bombas de vácuo EJ-SLG consistem numa caixa 
de POM, que torna as bombas extremamente leves 
e compactas. As soluções EJ-SLG MEDIUM e EJ-SLG 
LARGE estão disponíveis nas versões de dois e três 
estágios com silenciador integrado.
Possibilidade de pré-preparação comutador de 
vácuo digital Gimatic pré-calibrado, versão 
VACSW-3N203-G (PNP) e VACSW-3M203-G (NPN).

As bombas EJ-LINE têm características de vácuo 
superiores mesmo a uma pressão de rede baixa 
ou oscilante. Design em linha para otimizar as 
dimensões globais. O corpo de alumínio proporciona 
elevada resistência, a rosca na porta de vácuo 
permite a fi xação direta da ventosa, evitando a 
necessidade de tubos ou acessórios adicionais.

Bomba de vácuo desenvolvida para aplicações 
seladas onde, devido ao elevado vácuo atingido, é 
necessária uma libertação atmosférica para reduzir 
o tempo de desprendimento do objeto manuseado e 
acelerar o movimento da ferramenta de preensão.
As principais características são o baixo peso, o 
baixo consumo de energia e a fácil instalação.

A gama de bombas de vácuo EJ-SYS permite 
simplifi car o dimensionamento e a instalação num 
circuito de vácuo. Bombas de vácuo adequadas 
tanto para circuitos descentralizados como 
centralizados, graças ao elevado caudal de 
aspiração da versão EJ-SYS-LARGE.

A bomba de vácuo EJ-BLOWOFF é a escolha certa 
para aplicações do tipo Pick-and-Place de alta 
frequência.
O tanque de descarga (escape) integrado permite 
libertar o objeto manuseado muito rapidamente, 
mantendo o cartucho EJ-MEDIUM limpo, evitando 
o entupimento em ambientes particularmente 
poeirentos. Disponível na versão com 1 e 2 
cartuchos EJ-MEDIUM de duas fases.

O design das bombas de vácuo EJ-MLG (corpo em 
POM) permite a integração de até 4 cartuchos 
EJ-LARGE, com 2 ou 3 fases, tornando a bomba de 
vácuo uma solução modular e fl exível. Desenvolvida 
principalmente para aplicações centralizadas, para 
gerir simultaneamente várias ventosas ou vários 
utilizadores do circuito de vácuo.

Os geradores de vácuo EJ-BBT baseiam-se no 
princípio Coanda e permitem alcançar um elevado 
caudal de aspiração em vácuo a níveis baixos 
de aspiração. Isto é particularmente útil no 
manuseamento de objetos porosos e ao mesmo 
tempo delicados. Também adequado para o 
transporte de materiais residuais (aparas) ou para 
arrefecer superfícies com temperaturas elevadas.


