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Centrais ULTRAVAC®
  

 

As centrais de vácuo medicinal,  

ULTRAVAC
®
 , são dispositivos  

destinados ao fornecimento de  

vácuo medicinal, sem interrupção,  

para a rede de gases medicinais e  

em regime de operação totalmente  

automático. 
 

São de conceção e fabrico  

português e foram desenvolvidas  

há mais de 20 anos para  satisfazer 

as necessidades de vácuo nas  

aplicações hospitalares.  

Regulamentação 
 

As centrais ULTRAVAC
®
  cumprem 

com a ISO 7396, HTM 02  e as  

especificações técnicas  ET 03/2006 

da ACSS. 
 

Ostentam a marcação  CE de  

dispositivo médico (CE 0120) em  

conformidade com as exigências da 

Diretiva Europeia 93/42/CEE. 
 

A conceção e o fabrico das centrais  

de vácuo medicinal,  ULTRAVAC
®
 

seguem os padrões definidos pelo  

Sistema de Gestão de Qualidade  

EN ISO 13485:2012 e  

ISO 9001:2008. 

Construção Fidedigna 

 

As centrais de vácuo, ULTRAVAC
®
    

são equipadas com a mais recente  

tecnologia de bombas de vácuo da  

prestigiada marca alemã,  

Elmo-Rietschle, líder mundial em 

vácuo. 
 

A Ultra-Controlo sempre utilizou esta  

marca de bombas de vácuo que têm  

a particularidade, exclusiva, de  

possuírem lâminas em liga de  

alumínio que não partem nem gripam 

o bloco dado que têm canais  pró-

prios de lubrificação.  

As tampas do bloco não têm juntas 

mas sim, o'rings, que não vertem 

óleo. 
 

Nem mesmo a aspiração de  

humidades interfere com o  

funcionamento da bomba, garantindo 

uma duração infindável.

Central de vácuo Medicinal  

ULTRAVAC 3.100/1000 versão vertical

Controladores QuVAC 
com painel tátil! 

Central de Vácuo Medicinal ULTRAVAC 3.75/500 

versão horizontal  

Filtros de retenção 
de bactérias com 
controlo diferencial! 



 

Configuração básica 

●   1, 2, 3 ou mais bombas de vácuo  
 

●   2 filtros bacteriológicos para 

vácuo com separador de líquidos 
 

●   1, 2 ou mais quadros elétricos  

 

●   1 ou 2 reservatórios para vácuo 
 

●   1 copo de recolha de  

      condensados na exaustão 
 

●   1 conjunto de válvulas e  

      dispositivos de segurança para  

      o bom funcionamento e longa  

      duração do equipamento 

 

Características técnicas 

●   Vácuo de serviço normal: 

      -0,85 bar 

●   Capacidades:   3 a 1600 m3/h 

●   Potências :  0,37 a 40 kW, 400V,  

      50Hz 

    (Capacidade e potência por bomba) 

    Outras tensões e frequências de  

    acordo com as condições da rede 

    eléctrica local do país. 

Bombas de Vácuo 

Bombas de vácuo de acordo com  

a tecnologia exigida.  

Veja o quadro de tecnologias de 

vácuo disponíveis na ULTRAVAC. 

 

Filtração Bacteriológica 

Filtros de alta eficiência para a  

retenção de bactérias: 
 

●   Simplex 

●   Duplex 

 

Quadro elétrico  

●   Controlo analógico  

●   Controlo digital QuVac com  

      interface homem-máquina e 

      painel com ecrã táctil 

●   ULTRACON com consola digital  

      e comunicação com PC para  

      Sistema de Gestão Centralizada 

●   Sistema de monitorização remota 

     com envio de alarmes via SMS  

     ou E-mail. 

Reservatório de Vácuo 

●   Configuração vertical ou  

      horizontal 

●   Capacidade de 100 a 6.000 litros 

●   Acabamento exterior a epoxi  

●   Opção: Tratamento galvanizado 

●   Com vacuómetro, válvula de  

     drenagem de condensados   

     e acessórios de ligação 
 

 

Separador de Líquidos 

Frasco ou copo de purga transparente 

de deposição de líquidos e impurezas, 

para proteção do filtro bacteriológico. 

 

Recolha de Condensados  

Copo translúcido, de fácil limpeza,  

para a recolha de condensados da 

exaustão das bombas. 

Central de Vácuo  
ULTRAVAC 4.500/2000-CLP 
com bombas de dentes rotativos, 

sem óleo (sem manutenção!) 

Tecnologias de vácuo disponíveis  

nas centrais de vácuo medicinais  

ULTRAVAC: 

 
 

OLP - Bombas rotativas de palhetas lubrificadas 
 

DRP - Bombas rotativas de palhetas a seco 
 

CLP - Bombas de dentes rotativos 
 

LRP - Bombas de anel liquido 
 

SCB - Bombas de canal lateral 

Informação mais detalhada no nosso site:   www.ultracontrolo.com 

Sistemas de Vácuo Medicinal 
ULTRAVAC 4.250/800-CLP 
con bombas a seco, próprias 
para aspiração de oxigénio. 
Sem manutenção! 

Informação em tempo real! 



     QUALIDADE COMPROVADA ANO APÓS ANO! 
 

 

►   Milhares de bombas de vácuo Rietschle instaladas em hospitais e a laborar 24/24h desde 1987 
 
►   Centro de Assistência Técnica com certificação EN ISO 13485:2012 e ISO 9001:2008 
 
►   A ULTRAVAC® possui uma garantia integral de 5 anos ou 30.000 horas de serviço contínuo!   

Montagem Segura e 

Simplificada 

A central vai totalmente ligada e  

pré-montada, incluindo os cabos de 

interligação e tubos flexíveis. 
 

O equipamento é parametrizado e 

testado na fábrica e está pronto   

a instalar no local definitivo.  
 

Nas centrais de médio e grande  

porte, a pré-instalação, o arranque 

inicial e a formação do pessoal, é  

supervisionada pelos técnicos  

da fábrica. 

Manutenção preventiva  

extremamente simples  
 

A manutenção das bombas  

limita-se á simples mudança de 

óleo e separadores de óleo. 
 

O corpo da bomba  montado com 

o´rings ( sem juntas) e o radiador 

num tubo único com acessórios 

de aperto hidráulico garantem a 

total ausência de derrames e 

fugas de óleo.  

 

É um verdadeiro descanso para  

os técnicos. 

Com bombas de vácuo Elmo-Rietschle,  
série VC, a manutenção preventiva  
faz-se num piscar de olhos, poupando 
muito no serviço e nas peças! 

ULTRA-CONTROLO - Projectos Industriais, Lda 
Parque Industrial Quinta Lavi, Armz 8 
Abrunheira 
2710-089 Sintra -  PORTUGAL 

Tel:  +351 219154350 
Fax:  +351 219259002 
Email: international@ultra-controlo.com 

Web: www.ultra-controlo.com 

Projetamos e construímos centrais de vácuo medicinal ULTRAVAC® com capacidades  de 3 a 1600 m3/h por bomba.  

Sistemas centralizados com 1 a 12 bombas de vácuo. Consulte a nossa Engenharia! 

Modelo 

Caudal por bomba 

m3/h 

Potência do motor 

KW 
Nível 

de 
ruído 

dB(A) 

Peso 
total 

Kg 

Reservatório 

litros 

50 Hz 60 Hz 
50 Hz 

3~ 1~ 

3.10/200 3x10 3x12 3x0,37 3x0,37 60 180 200 

3.15/200 3x15 3x18 3x0,55 3x0,55 61 180 200 

3.15/300 3x15 3x18 3x0,55 3x0,55 61 210 300 

3.20/300 3x20 3x22,5 3x0,75 3x1,1 63 225 300 

3.25/500 3x25 3x30 3x0,75 3x1,0 58 315 500 

3.50/500 3x50 3x60 3x1,25 - 65 345 500 

3.75/500 3x70 3x84 3x1,85 - 66 360 500 

3.100/1000 3x110 3x132 3x2,2 - 67 580 1000 

3.150/1000 3x150 3x180 3x3,0 - 69 600 1000 

3.200/1000 3x200 3x240 3x4,0 - 71 760 1000 

3.300/1000 3x300 3x360 3x5,5 - 74 940 1000 

Distribuidor autorizado: 

UVB14.12.2010 


