
Unidades de Vácuo, 
Pressostato e Vacostato

Catálogo Geral



O carrinho para a sala de operações é totalmente personalizável, 
ideal para qualquer lugar que exija sucção móvel. Este carrinho 
fornecerá todas as necessidades e ajudará a alcançar os melhores 
resultados.

A unidade pode adaptar-se a vários ambientes, tais como salas  
hospitalares, acidentes, casos de emergência e em qualquer outro 
lugar onde a sucção móvel é desejada.

Este equipamento tem um botão de ajuste central organizado por 
cores para 0-760 mm Hg. Desenvolvido conforme o standard HTM 
02-01 e o Certificado CE europeu.

Carrinho para Sala de Operações 
com Regulador de Vácuo

1

General Catalog - Unidades de Vácuo,Reguladores,  Pressostato e Vacostato

Pressostato de Baixa Pressão PBP-1D / PBP-2D
O interruptor de baixa pressão de aço inoxidável é projetado para 
proteger o compressor e os dispositivos do circuito de refrigeração. 
Ele monitora o sistema de refrigeração quanto à perda de carga de 
refrigerante e também pode ser útil na prevenção do congelamento 
da bobina do evaporador (interno) devido a um filtro sujo ou baixo 
fluxo de ar na bobina.

Vacostato VSP-1D
O interruptor de vácuo fornece uma função de contato de comutação 
elétrica em um nível de pressão de gás de vácuo definido. Ele pode 
ser usado em muitas aplicações de vácuo para fins de controle de 
pressão e funcionalidade de intertravamento de segurança.
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Regulador de Vácuo RVB

Regulador de Vácuo DVG3

O regulador de vácuo regula e mede o vácuo utilizado para 
aspiração medicinal. Existem três modelos que diferem segundo o 
grau de vácuo que o utente necessita de regular: RVB 1000 até -950 
mbar, RVB 600 até -600 mbar e RVB 250 até -250 mbar.

O regulador de vácuo é usado para medir e ajustar o nível de vácuo 
no contexto da sucção médica. Permite drenar substâncias do corpo 
do utente durante procedimentos cirúrgicos.

O regulador de vácuo deve ser conectado a uma fonte de vácuo na 
parede usando uma sonda direta ou um sistema de montagem em 
trilho. Deve ser associado a um frasco de colheita e a uma mangueira 
de sucção.

Unidade de Vácuo

Esta unidade de vácuo, é projetado para responder às necessidades 
dos unidades de saúde a nível mundial. Oferece um design           
contemporâneo, leve e equipado com alta precisão para garantir 
uma facilidade de uso, com um botão colorido de 0 a 760 mm de Hg.

Um produto de alta qualidade com grande utilidade e manutenção 
mínima.Adicionalmente, o regulador de vácuo oferece, uma ampla 
seleção de acessórios para compatibilidade com as tomadas de 
vácuo existentes em qualquer instalação médica.

Construido según los estándares HTM 02-01 con un certificado CE 
europeo.
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Reguladores de Pressão RPG / RPPG

O regulador RPG, é conectado a um cilindro de 
oxigénio ou de ar medicinal, serve para reduzir a 
pressão do gás sendo fornecido na saída de 
utilização até uma pressão regulada e estável, inferior 
à sua pressão de alimentação.

O manómetro do equipamento permite ler a pressão 
do cilindro de gás comprimido. Associado a um 
fluxómetro pré-calibrado, o regulador RPG permite, a 
partir de um cilindro, regular e medir o fluxo de gás 
destinado a ser administrado ao utente por via     
respiratória. Equipado com uma tomada rápida, 
permite também alimentar, respiradores ou outro 
equipamento médico.

Regulador de Pressão para Cilindros

Regulador de pressão para cilindros, adequado para gases medicinais, equipado com 
manómetro duplo para apresentação da pressão do tanque e da pressão de              
funcionamento, utilizado à saída dos tanques para reduzir a pressão até ao nível de 
pressão da linha ou do equipamento.

O regulador de pressão, é conectado num cilindro de oxigénio ou ar medicinal, serve 
para reduzir a pressão do gás que está sendo fornecido na saída de uso a uma 
pressão regulada e estável, inferior à sua pressão de fornecimento.

Regulador de Pressão


