DHS 065 – 200 VSD+
Bomba de Vácuo de Parafuso Seco

Mais limpo, mais inteligente,
Mais compacto - há sempre uma
maneira melhor.
As soluções de vácuo da Atlas Copco foram fortalecidas nos últimos anos.
Com base em um forte legado de inovação em tecnologias de compressão, os
engenheiros e projetistas de vácuo da Atlas Copco estão sempre buscando
introduzir novas tecnologias e revolucionar a produtividade dos mercados
industriais em todo o mundo.

Criando um ambiente industrial mais
seguro, limpo e inteligente
O DHS 65-200 VSD + é uma bomba de vácuo totalmente compacta, refrigerada a ar e compacta.
O design robusto e a pequena área de cobertura fazem dela a bomba perfeita para aplicações
industriais. Essa bomba de design inovador, com recursos de monitoramento e controle remotos,
é eficiente, tem baixo custo de propriedade e é uma bomba de vácuo verdadeiramente limpa.

Como líderes de vácuo, o que queremos alcançar são menores custos de ciclo de
vida, maior produtividade, menor consumo de energia, operação e controle
comprovados e simples e fácil manutenção. Apresentamos a bomba de vácuo de
parafuso seco DHS 065 - 200 VSD + - Limpa. Compacta. Inteligente.

Limpeza
O DHS 65-200 VSD + é uma bomba de vácuo verdadeiramente limpa. Com zero de óleo necessário,
é livre de qualquer emissão de óleo e tem zero de contaminação, portanto, você pode esperar uma
exaustão extremamente limpa. Possui um desempenho superior com excelentes recursos de
manuseio de vapor e poeira. O design simples e eficaz e as peças internas reduzem a manutenção e
as interrupções do sistema.

Inteligente
O novo perfil de parafuso do DHS 65-200 VSD + oferece o melhor desempenho da
sua categoria. Equipado e controlado com o MKV Elektronikon®, a bomba oferece
inteligência incorporada incomparável. Elektronikon® é um sistema de monitoramento
de última geração que pode integrar seu sistema de gerenciamento de fábrica graças
a uma opção de monitoramento remoto. O Drive de Velocidade Variável é executado
somente quando necessário, oferecendo a você não apenas economia, mas também
uma verdadeira paz de espírito.

Compacto
Não é apenas visualmente limpo, mas audivelmente limpo. A Carcaça conta com a redução de
ruído garantindo uma operação visivelmente silenciosa, livre de vibração com um baixo nível de
ruído. Seu tamanho compacto garante uma instalação rápida e sem problemas.
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DHS 065 — 200 VSD+

Características
Tecnologia de Parafuso Seco
Cada parte interna do DHS é colocada para melhorar a eficiência e reduzir a
manutenção. Com apenas 50 partes móveis e um design de parafuso de passo
triplo, o DHS é otimizado para a melhor eficiência da categoria. Os rolamentos
lubrificados com graxa e a correia trapezoidal são as únicas peças que requerem
substituição, com intervalos de troca superiores a um ano..
Entrada (BSP or NPT threaded)
MKV Elektronikon ®

Uma bomba de funcionamento fria
Exaustor
r
Conexão de entrada com opção
de remoção

Certificado como "Classe 0" Livre de óleo, o DHS 65-200 VSD + é uma
bomba de funcionamento a frio, sem a necessidade de resfriamento de água
ou óleo. O design simples de refrigeração a ar está integrado na bomba e
fornece uma carga mínima de calor no ambiente. Custo total simples e de
baixo custo, pois o resfriamento a ar elimina a necessidade de troca de óleo
ou água.

Transmissão por Correias e Polias
Você pensaria que isso é algo antigo, mas, na verdade é a tecnologia
adequada para essa bomba. A transmissão da correia opera em uma
partida suave, que produz menos tensão na correia e aumenta sua vida útil.
Fácil de manter, um cliente pode trocar a correia em 30 minutos.
Correia de Transmissão
Motor VSD

Rolamento de ventilação
Bloqueador de gás com

A inovadora ventilação do mancal evita a contaminação dos mancais lubrificados
com graxa pelos gases de entrada do processo. A vantagem é que você recebe um
fluxo de ar constante em direção ao elemento que limita o vácuo final a 0,1 mbar.

remoção opcional

Reator de Gás
Rolamento de ventilação

Válvula de retenção de entrada
Sensor de Pressão

Carcaça com Redução de Ruído
O DHS 65-200 VSD + é uma máquina com uma pequena área de cobertura
alojada em um dossel de redução de ruído e livre de vibrações. O design
compacto é construído para reduzir os níveis de ruído, mantendo a integridade
das peças dentro da bomba. A carcaça pode ser removida facilmente para
acesso de manutenção. Isso também reduz bastante os custos de
complexidade da instalação para uma verdadeira bomba Plug and Play.

Inteligência Integrada
O sistema de monitoramento Elektronikon® é um sistema de
monitoramento abrangente e integrado que oferece controle remoto e
monitoramento da sua bomba. Obtenha as atualizações de status
mais recentes sobre as horas de funcionamento e parada,
temporizadores programáveis, aviso, falha e indicações de
desligamento e etc. Combinado com o SMARTLINK, você obtém
todas as informações do sistema em seu smartphone, tablet ou PC.
Esta é uma bomba de vácuo inteligente.
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Curvas de perfomance
DHS 100 VSD+ Performance
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• Fabricação de
papelão

Power Consumption [kW]

• Secagem de Papel

DHS 065
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• Empacotamento de
Alimentos

• Secagem auxiliada
por vácuo

DHS 100 VSD+
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• Limpeza e secagem

• Ensacamento por
Vácuo

DHS 065 VSD+

Pumping Speed [m³/h]

• Pick and Place
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We stand by our responsibilities towards our customers,
towards the environment and the people around us.
We make performance stand the test of time.
This is what we call - Sustainable Productivity.

www.atlascopco.com
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Committed to sustainable productivity

