
VÁKUOVÉ SYSTÉMY (LAVAT) 

Vývevy – rotačné olejové 

1. Model: VR 1,5/12

Jednostupňová rotačná olejová výveva o čerpacej rýchlosti 1,5 m3/hod 
určená k nepretržitému čerpanie uzavretých objemov, pričom nie je 
povolené nasávanie dlhšie ako 5 minút pri tlaku vyššom ako 1 kPa. 
Nasávaný vzduch musí byť suchý a nesmie obsahovať mechanické 
nečistoty, agresívne plyny a pary. Blok vývevy je vakuotesný (heliotesný) 
a môže byť použitý v uzavretých okruhoch. Výveva nie je vybavená 
uzatváracím ventilom ani samočinným zavzdušnením sacieho hrdla pri 
vypnutí. Pred opakovaným spustením je nutné zavzdušniť sacie hrdlo 
ručným ventilom. Pohonom je jednofázový motor, ktorý tvorí s vývevou 
kompaktný a ľahko manipulovateľný celok. 

Technické špecifikácie 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa 1,5 m3/hod. 

Medzný tlak nekondenzovaných plynov a pár pri zatvorenom preplachovacom ventile < 4 Pa 

Medzný tlak pre zatvorenom preplachovacom ventile < 10 Pa 

Medzný tlak pri otvorenom preplachovacom ventile < 100 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár pri otvorenom preplachovacom ventile 1,3 x 103 Pa 

Max. dovolený tlak na výfukovom hrdle 1,5 x 105 Pa 

Náplň oleja RN 71 (120 ml) 

Výkon elektromotora 80 W 

Príslušenstvo Vákuový olej SN 56 

2. Model: VR 1,5/21

Dvojstupňová rotačná olejová výveva o čerpacej rýchlosti 1,5 m3/hod 
určená k nepretržitému čerpaniu uzavretých objemov, pričom nie je 
povolené nasávanie dlhšie ako 5 minút pri tlaku vyššom ako 1 kPa. 
Nasávaný vzduch musí byť suchý a nesmie obsahovať mechanické 
nečistoty, agresívne plyny a pary. Blok vývevy je vakuotesný (heliotesný) 
a môže byť použitý v uzavretých okruhoch. Výveva nie je vybavená 
uzatváracím ventilom ani samočinným zavzdušnením sacieho hrdla pri 
vypnutí. Pred opakovaným spustením je nutné zavzdušniť sacie hrdlo 
ručným ventilom. Pohonom je jednofázový motor, ktorý tvorí s vývevou 
kompaktný a ľahko manipulovateľný celok. 

Technické príslušenstvo 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa 1,5 m3/hod. 

Medzný tlak nekondenzovaných plynov a pár pri zatvorenom preplachovacom ventile < 1 x 10-1 Pa 

Medzný tlak pre zatvorenom preplachovacom ventile < 5 x 10-1 Pa 

Medzný tlak pri otvorenom preplachovacom ventile < 10 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár pri otvorenom preplachovacom ventile 1,3 x 103 Pa 

Max. dovolený tlak na výfukovom hrdle 1,5 x 105 Pa 

Náplň oleja SN 56 (300 ml) 

Výkon elektromotora 80 W 

Príslušenstvo Vákuový olej SN 56 
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3. Model: VRO 1/11 S

Jednostupňová rotačná olejová výveva o čerpacej rýchlosti 1 m3/hod 
určená na odsávanie vakuotesne uzavretých priestorov. Nasávaný 
vzduch musí byť suchý a nesmie obsahovať mechanické nečistoty, 
agresívne plyny a pary. Pred opakovaným spustením je nutné 
zavzdušniť sacie hrdlo ručným ventilom. Dlhodobé sanie pri sacom tlaku 
vyššom ako je 1 kPa nie je povolené. Pohonom je jednofázový motor, 
ktorý tvorí s vývevou kompaktný a ľahko manipulovateľný celok. 

Technické špecifikácie 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa 1 m3/hod. 

Medzný tlak nekondenzovaných plynov a pár pri zatvorenom preplachovacom ventile < 50 Pa 

Medzný tlak nekondenzovaných plynov a pár  pri otvorenom preplachovacom ventile < 2 x 102 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár pri otvorenom preplachovacom ventile 2 x 103 Pa 

Náplň oleja SN 56 (70 ml) 

Výkon elektromotora 60 W 

Príslušenstvo Vákuový olej SN 56 

4. Model: VRO 5/20 / VRO 5/21

Primárna transportná dvojstupňová rotačná olejová výveva je 
určená na odsávanie neagresívnych plynov a pár z uzavretých 
priestorov o čerpacej rýchlosti 5 m3/ hod. Vzhľadom k 
podtlakovému mazaniu nie je vhodné dlhodobé satie z vyšších 
tlakov. Vývevy sa používajú v laboratóriách, poloprevádzkach 
alebo v prevádzkach buď samostatne alebo ako súčasť čerpacích 
aparatúr. Výveva VRO 5/20 je chladená vzduchom a je poháňaná 
trojfázovým motorom, ktorý tvorí s vývevou kompaktný celok. 
Výveva VRO 5/21 je chladená vzduchom a je poháňaná 
jednofázovým motorom, ktorý tvorí s vývevou kompaktný celok. 

Technické špecifikácie 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa 4,7 m3/hod. 

Medzný tlak nekondenzovaných plynov a pár pri zatvorenom preplachovacom ventile 4 x 10-2 Pa 

Medzný tlak pre zatvorenom preplachovacom ventile 2 x 10-1 Pa 

Medzný tlak pri otvorenom preplachovacom ventile 1,3 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár 1,3 x 103 Pa 

Max. dovolený tlak na výfukovom hrdle 1,1 x 105 Pa 

Náplň oleja RN 71 (700 ml) (VRO 5/20) 

SN 56 (700 ml) (VRO 5/21) 

Výkon elektromotora 250 W 

Príslušenstvo Vákuový olej RN 71 
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5. Model: VRO 15/20

Primárna transportná dvojstupňová rotačná olejová výveva je určená na 
odsávanie neagresívnych plynov a pár z uzavretých priestorov o 
čerpacej rýchlosti 15 m3/hod. Vzhľadom k podtlakovému mazaniu nie je 
vhodné dlhodobé satie z vyšších tlakov. Vývevy sa používajú v 
laboratóriách, poloprevádzkach a prevádzkach buď samostatne alebo 
ako súčasť čerpacích aparatúr. Výveva je chladená vzduchom a je 
poháňaná trojfázovým motorom, ktorý tvorí s vývevou kompaktný celok. 

Technické špecifikácie 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa 13,2 m3/hod. 

Medzný tlak nekondenzovaných plynov a pár pri zatvorenom preplachovacom ventile 4 x 10-2 Pa 

Medzný tlak pre zatvorenom preplachovacom ventile 2 x 10-1 Pa 

Medzný tlak pri otvorenom preplachovacom ventile 1,3 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár 1,3 x 103 Pa 

Max. dovolený tlak na výfukovom hrdle 1,1 x 105 Pa 

Náplň oleja RN 71 (1250 ml) 

Výkon elektromotora 550 W 

Príslušenstvo Vákuový olej RN 71 

6. Model: RV 100/1 Nemocničná

Primárna transportná dvojstupňová rotačná olejová výveva robustnej 
konštrukcie, určená na čerpanie neagresívnych plynov a pár z 
uzavretých priestorov. Je vhodná k nepretržitému čerpanie 
predovšetkým v priemyselných prevádzkach, avšak vzhľadom k 
podtlakovému mazaniu nie je dovolené čerpanie pri sacom tlaku vyššom 
než 1 kPa po dobu dlhšiu ako 5 minút. Výveva nie je vybavená 
uzatváracím ventilom ani samočinným zavzdušnením sacieho hrdla pri 
vypnutí. Výveva sa skladá z motora a vlastnej vývevy, prevod hnacej sily 
je vykonaný cez remenice pomocou klinových remeňov. 

Technické špecifikácie 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa 20 m3/hod. 

Medzný tlak pre zatvorenom preplachovacom ventile 7 x 10-2 Pa 

Medzný tlak pri otvorenom preplachovacom ventile 5 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár 3 x 103 Pa 

Náplň oleja RN 71 (720 ml) 

Príslušenstvo Vákuový olej RN 71 
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7. Model: RV 100/1 Nemocničná

Primárna transportná jednostupňová rotačná olejová výveva robustnej 
konštrukcie, určená na čerpanie neagresívnych plynov a pár z 
uzavretých priestorov. Je vhodná k nepretržitému čerpaniu 
predovšetkým v priemyselných prevádzkach, avšak vzhľadom k 
podtlakovému mazaniu je dovolené čerpanie pri sacom tlaku vyššom než 
1 kPa po dobu dlhšiu ako 5 minút. Výveva nie je vybavená uzatváracím 
ventilom ani samočinným zavzdušnením pri vypnutí. Výveva sa skladá z 
motora a vlastnej vývevy, prevod hnacej sily je vykonaný cez remenice 
pomocou klinových remeňov. V základnej doske je zabudovaný 
ventilátor pre nútené chladenie. 

Technické špecifikácie 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa 100 m3/hod. 

Medzný tlak pre zatvorenom preplachovacom ventile < 1 x 102 Pa 

Medzný tlak pri otvorenom preplachovacom ventile 3 x 103 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár 3 x 103 Pa 

Náplň oleja RN 71 (1400 ml) 

Výkon elektromotora 2200 W 

Príslušenstvo Vákuový olej RN 71 

8. Model: VRO 4/11, VRO 4/13

Primárna transportná jednostupňová rotačná olejová výveva je určená 
na čerpanie uzavretých objemov z tlaku 105 Pa o čerpacej rýchlosti 4 
m3/hod. Možnosť použitia v laboratórnych podmienkach i priemyselných 
prevádzkach. Nasávaný vzduch nesmie obsahovať mechanické 
nečistoty, agresívne plyny a pary a nesmie tvoriť s olejovou náplňou 
výbušnú alebo agresívnu zmes. Vývevu VRO 4/11 poháňa jednofázový 
motor, ktorý tvorí s vývevou kompaktnú jednotku. Vývevu VRO 4/13 
poháňa trojfázový motor, ktorý tvorí s vývevou kompaktnú jednotku. 

Technické špecifikácie 

Počet stupňov 1 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa a teplote vývevy 55 °C 4 m3/hod 

Medzný tlak nekondenzujúcich plynov pri zatvorenom preplachovacom ventile < 1 Pa 

Medzný totálny tlak pri zatvorenom preplachovacom ventile < 5 Pa 

Medzný totálny tlak pri otvorenom preplachovacom ventile < 100 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár 3 x 103 Pa 

Max. dovolený tlak na výfukovom hrdle 1,5 x 105 Pa 

Náplň oleja SN 56 (500ml/250 ml) 

Výkon elektromotora 180 W 

Príslušenstvo Vákuový olej SN 56 
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9. Model: VRO 4/21, VRO 4/23

Primárna transportná dvojstupňová rotačná olejová výveva je určená na 
čerpanie uzavretých objemov z tlaku 105 Pa o čerpacej rýchlosti 4 
m3/hod. Možnosť použitia je v laboratórnych podmienkach i 
priemyselných prevádzkach. Nasávaný vzduch nesmie obsahovať 
mechanické nečistoty, agresívne plyny a pary a nesmie tvoriť s olejovou 
náplňou výbušnú alebo agresívne zmes. Vývevu VRO 4/21 poháňa 
jednofázový motor, ktorý tvorí s vývevou kompaktnú jednotku. Vývevu 
VRO 4/23 poháňa trojfázový motor, ktorý tvorí s vývevou kompaktnú 
jednotku. 

Technické špecifikácie 

Počet stupňov 2 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa a teplote vývevy 55 °C 4 m3/hod 

Medzný tlak nekondenzujúcich plynov pri zatvorenom preplachovacom ventile < 1 x 10-2 Pa 

Medzný totálny tlak pri zatvorenom preplachovacom ventile < 1 x 10-1 Pa 

Medzný totálny tlak pri otvorenom preplachovacom ventile < 2 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár 4 x 103 Pa 

Max. dovolený tlak na výfukovom hrdle 1,5 x 105 Pa 

Náplň oleja SN 56 (500ml/250 ml) 

Výkon elektromotora 250 W 

Príslušenstvo Vákuový olej SN 56 

10. Model: VRO 8/11, VRO 8/13

Primárna transportná jednostupňová rotačná olejová výveva je určená 
na čerpanie uzavretých objemov z tlaku 105 Pa o čerpacej rýchlosti 8 
m3/hod. Možnosť použitia v laboratórnych podmienkach i priemyselných 
prevádzkach. Nasávaný vzduch nesmie obsahovať mechanické 
nečistoty, agresívne plyny a pary a nesmie tvoriť s olejovou náplňou 
výbušnú alebo agresívne zmes. Vývevu VRO 8/11 poháňa jednofázový 
motor, ktorý tvorí s vývevou kompaktnú jednotku. Vývevu VRO 8/13 
poháňa trojfázový motor, ktorý tvorí s vývevou kompaktnú jednotku. 

Technické špecifikácie 

Počet stupňov 1 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa a teplote vývevy 55 °C 8 m3/hod 

Medzný tlak nekondenzujúcich plynov pri zatvorenom preplachovacom ventile < 1 Pa 

Medzný totálny tlak pri zatvorenom preplachovacom ventile < 5 Pa 

Medzný totálny tlak pri otvorenom preplachovacom ventile < 100 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár 3 x 103 Pa 

Max. dovolený tlak na výfukovom hrdle 1,5 x 105 Pa 

Náplň oleja SN 56 (500ml/250 ml) 

Výkon elektromotora 250 W 

Príslušenstvo Vákuový olej SN 56 
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11. Model: VRO 8/21, VRO 8/23

Primárna transportná dvojstupňová rotačná olejová výveva je určená na 
čerpanie uzavretých objemov z tlaku 105 Pa o čerpacej rýchlosti 8 
m3/hod. Možnosť použitia v laboratórnych podmienkach i priemyselných 
prevádzkach. 

Nasávaný vzduch nesmie obsahovať mechanické nečistoty, agresívne 
plyny a pary a nesmie tvoriť s olejovou náplňou výbušnú alebo agresívne 
zmes. Vývevu VRO 8/21 poháňa jednofázový motor, ktorý tvorí s 
vývevou kompaktnú jednotku. Vývevu VRO 8/23 poháňa jednofázový 
motor, ktorý tvorí s vývevou kompaktnú jednotku. 

Technické špecifikácie 

Počet stupňov 2 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa a teplote vývevy 55 °C 8 m3/hod 

Medzný tlak nekondenzujúcich plynov pri zatvorenom preplachovacom ventile < 1 x 10-2 Pa 

Medzný totálny tlak pri zatvorenom preplachovacom ventile < 1 x 10-1 Pa 

Medzný totálny tlak pri otvorenom preplachovacom ventile < 2 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár 4 x 103 Pa 

Max. dovolený tlak na výfukovom hrdle 1,5 x 105 Pa 

Náplň oleja SN 56 (500ml/250 ml) 

Výkon elektromotora 370 W 

Príslušenstvo Vákuový olej SN 56 

12. Model: VRO 16/11, VRO 16/13

Primárna transportná jednostupňová rotačná olejová výveva je určená 
na čerpanie uzavretých objemov z tlaku 105 Pa o čerpacej rýchlosti 16 
m3/hod. Možnosť použitia v laboratórnych podmienkach i priemyselných 
prevádzkach. Nasávaný vzduch nesmie obsahovať mechanické 
nečistoty, agresívne plyny a pary a nesmie tvoriť s olejovou náplňou 
výbušnú alebo agresívne zmes. Vývevu VRO 16/11 poháňa 
jednostupňový motor, ktorý tvorí s vývevou kompaktnú jednotku. Vývevu 
VRO 16/13 poháňa trojstupňový motor, ktorý tvorí s vývevou kompaktnú 
jednotku. 

Technické špecifikácie 

Počet stupňov 1 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa a teplote vývevy 55 °C 16 m3/hod 

Medzný tlak nekondenzujúcich plynov pri zatvorenom preplachovacom ventile < 1 Pa 

Medzný totálny tlak pri zatvorenom preplachovacom ventile < 5 Pa 

Medzný totálny tlak pri otvorenom preplachovacom ventile < 100 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár 3 x 103 Pa 

Max. dovolený tlak na výfukovom hrdle 1,5 x 105 Pa 

Náplň oleja SN 56 (1000ml/300 ml) 

Výkon elektromotora 550 W 

Príslušenstvo Vákuový olej SN 56 
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13. Model: VRO 16/21, VRO 16/23

Primárna transportná dvojstupňová rotačná olejová výveva je určená na 
čerpanie uzavretých objemov z tlaku 105 Pa o čerpacej rýchlosti 16 
m3/hod. Možnosť použitia v laboratórnych podmienkach i priemyselných 
prevádzkach. Nasávaný vzduch nesmie obsahovať mechanické 
nečistoty, agresívne plyny a pary a nesmie tvoriť s olejovou náplňou 
výbušnú alebo agresívne zmes. Vývevu VRO 16/21 poháňa jednofázový 
motor, ktorý tvorí s vývevou kompaktnú jednotku. Vývevu VRO 16/23 
poháňa trojfázový motor, ktorý tvorí s vývevou kompaktnú jednotku. 

Technické špecifikácie 

Počet stupňov 2 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa a teplote vývevy 55 °C 16 m3/hod 

Medzný tlak nekondenzujúcich plynov pri zatvorenom preplachovacom ventile < 1 x 10-2 Pa 

Medzný totálny tlak pri zatvorenom preplachovacom ventile < 1 x 10-1 Pa 

Medzný totálny tlak pri otvorenom preplachovacom ventile < 1 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár 3,5 x 103 Pa 

Max. dovolený tlak na výfukovom hrdle 1,5 x 105 Pa 

Náplň oleja SN 56 (1000ml/300 ml) 

Výkon elektromotora 550 W 

Príslušenstvo Vákuový olej SN 56 

14. Model: VRO 25/11, VRO 25/13

Primárna transportná jednostupňová rotačná olejová výveva je určená 
na čerpanie uzavretých objemov z tlaku 105 Pa o čerpacej rýchlosti 25 
m3/hod. Možnosť použitia v laboratórnych podmienkach i priemyselných 
prevádzkach. Nasávaný vzduch nesmie obsahovať mechanické 
nečistoty, agresívne plyny a pary a nesmie tvoriť s olejovou náplňou 
výbušnú alebo agresívne zmes. Vývevu VRO 25/11 poháňa jednofázový 
motor, ktorý tvorí s vývevou kompaktnú jednotku. Vývevu VRO 25/13 
poháňa trojfázový motor, ktorý tvorí s vývevou kompaktnú jednotku. 

Technické špecifikácie 

Počet stupňov 1 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa a teplote vývevy 55 °C 25 m3/hod 

Medzný tlak nekondenzujúcich plynov pri zatvorenom preplachovacom ventile < 1 Pa 

Medzný totálny tlak pri zatvorenom preplachovacom ventile < 5 Pa 

Medzný totálny tlak pri otvorenom preplachovacom ventile < 100 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár 3 x 103 Pa 

Max. dovolený tlak na výfukovom hrdle 1,5 x 105 Pa 

Náplň oleja SN 56 (1000ml/300 ml) 

Výkon elektromotora 750 W 

Príslušenstvo Vákuový olej SN 56 
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15. Model: VRO 25/23

Primárna transportná dvojstupňová rotačná olejová výveva je určené na 
čerpanie uzavretých objemov z tlaku 105 Pa o čerpacej rýchlosti 25 
m3/hod. Možnosť použitia v laboratórnych podmienkach i priemyselných 
prevádzkach. Nasávaný vzduch nesmie obsahovať mechanické 
nečistoty, agresívne plyny a pary a nesmie tvoriť s olejovou náplňou 
výbušnú alebo agresívne zmes. Vývevu poháňa trojfázový motor, ktorý 
tvorí s vývevou kompaktnú jednotku. 

Technické špecifikácie 

Počet stupňov 2 

Čerpacia rýchlosť pri tlaku 105 Pa a teplote vývevy 55 °C 25 m3/hod 

Medzný tlak nekondenzujúcich plynov pri zatvorenom preplachovacom ventile < 1 x 10-2 Pa 

Medzný totálny tlak pri zatvorenom preplachovacom ventile < 5 x 10-2 Pa 

Medzný totálny tlak pri otvorenom preplachovacom ventile < 1 Pa 

Max. parciálny tlak čerpaných vodných pár 3,5 x 103 Pa 

Max. dovolený tlak na výfukovom hrdle 1,5 x 105 Pa 

Náplň oleja SN 56 (1000ml/300 ml) 

Výkon elektromotora 750 W 

Príslušenstvo Vákuový olej SN 56 

Membránové vývevy 

1. Model: VM 20 D

Výveva slúži ako zdroj podtlaku alebo ako dopravné čerpadlo pre 
neagresívne a nevýbušné plyny zbavené nečistôt a všade tam, kde je 
potrebná čistá bezolejová prevádzka. Vývevy môžu byť použité v 
laboratóriách, zdravotníctvo, potravinárstvo, baliacich zariadeniach a 
podobne. Pracovné komory možno prepojiť paralelne, čím sa zvýši 
dopravné množstvo na dvojnásobok alebo sériovo, kedy dosiahneme 
zníženie medzného tlaku. Pre pokojný chod vývevy odporúčame 
rovnomerné zaťaženie oboch hláv. 

Technické špecifikácie 

Medzný tlak pri sériovom spojení < 2 kPa 

Medzný tlak pri paralelnom spojení < 14 kPa 

Čerpacia rýchlosť pri 105 Pa pri sériovom spojení Cca 20 - 5% l / min 

Čerpacia rýchlosť pri 105 Pa pri paralelnom spojení Cca 40 - 5% l / min 

Svetlosť výustiek Js 6 

Svetlosť pripojenej hadice Js 9 

Výkon motora 180 W 
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2. Model: VM 20 Q

Výveva slúži ako zdroj podtlaku alebo ako dopravné čerpadlo pre 
neagresívne a nevýbušné plyny zbavené nečistôt a všade tam, kde je 
potrebná čistá bezolejová prevádzka. Vývevy môžu byť použité v 
laboratóriách, zdravotníctvo, potravinárstvo, baliacich zariadeniach a 
podobne. 

Technické špecifikácie 

Medzný tlak pri sériovom spojení < 400 Pa 

Čerpacia rýchlosť pri 105 Pa pri sériovom spojení Cca 20  l / min 

Svetlosť výustiek Js 6 

Svetlosť pripojenej hadice Js 9 

Výkon motora 180 W 

3. Model: VM 40 D

Výveva slúži ako zdroj podtlaku alebo ako dopravné čerpadlo pre 
neagresívne a nevýbušné plyny zbavené nečistôt a všade tam, kde je 
potrebná čistá bezolejová prevádzka. Vývevy môžu byť použité v 
laboratóriách, zdravotníctvo, potravinárstvo, baliacich zariadeniach a 
podobne. Pracovné komory možno prepojiť paralelne, čím sa zvýši 
dopravné množstvo na dvojnásobok alebo sériovo, kedy dosiahneme 
zníženie medzného tlaku. Pre pokojný chod vývevy odporúčame 
rovnomerné zaťaženie oboch hláv. 

Technické špecifikácie 

Medzný tlak pri sériovom spojení 4 kPa 

Medzný tlak pri paralelnom spojení 14 kPa 

Čerpacia rýchlosť pri 105 Pa pri sériovom spojení Cca 40 - 5% l / min 

Čerpacia rýchlosť pri 105 Pa pri paralelnom spojení Cca 80 - 5% l / min 

Svetlosť výustiek Js 1 

Svetlosť pripojenej hadice Js 13 

Výkon motora 180 W 
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Vodné vývevy 

1. Model: Vodná ejektorová výveva/vodná ejektorová sklenená výveva

Vodné vývevy sú vývevy s vysokým čerpacím výkonom pri malej 
spotrebe vody. Sú vyrobené z materiálov, ktoré odolávajú korózii. Na 
vodovodné potrubie sa vývevy pripájajú maticou G 1/2 "alebo G 3/4", 
prípadne odrezaním osadenia na vyústke je možné vývevy pripojiť na 
vodovodné potrubie pomocou hadice o svetlosti 12 mm. Vyústka pre 
odčerpanie vzduchu je konštruovaná pre hadicu so svetlosťou 8 mm. 
Vývevy sú vybavené spätným ventilom, ktorý zabraňuje prenikaniu vody 
do sacej hadice a odtiaľ do odčerpaného priestoru. Medzný tlak je 
závislý od teploty a tlaku pracovnej kvapaliny (vody). So zvyšujúcou sa 
teplotou pracovnej kvapaliny hodnota medzného tlaku rastie v závislosti 
od tlaku nasýtených pár kvapaliny. 

Technické špecifikácie 

Dĺžka 240 mm 

Šírka 45 mm 

Spotreba pracovnej kvapaliny pri pretlaku 0,4 MPa 8 l/min 

Medzný tlak vývevy pri teplote vody 11 ° C 1,6 x 103 

Spotreba vody pri čerpaní vzduchu o tlaku 105 Pa a pretlaku vody 0,1 MPa Ca 4,5 l/min 

Čas potrebný k odčerpaniu objemu 2 l 1,8 – 4,5 min 

VÁKUOVÉ SYSTÉMY (KNF, SCHMACHTL) 

1. Membránové vákuové čerpadlá a kompresory pre plyny a pary

Tieto membránové vývevy a kompresory sú vybavené kvalitnejším 
krytím, výstupmi pre pripojenie hadice, sieťovým káblom, vypínačom 
zapnuté/vypnuté a gumovými pätkami. Možnosť kombinácie materiálov s 
rôznou chemickou odolnosťou (časti vývevy v styku s odsávaným 
médiom) umožňuje odsávanie prakticky všetkých neutrálnych a 
agresívnych plynov a pár. 

Okrem samostatných vývev sa vyrábajú aj kompletné chemicky odolné 
vákuové systémy pre laboratóriá používané pre vákuovú filtráciu, 
odparovanie, sušenie, destiláciu a iné procesy. Tieto sú konštruované na 
báze stavebnicového systému, teda okrem samotnej vývevy na 
základovom ráme je ich možné podľa požiadavky dovybaviť 
kondenzátorom, odlučovačom, meraním a reguláciou vákua, ventilmi, 
hadicovými prepojeniami a pod. 

Významné vlastnosti membránových vývev a kompresorov KNF: 

 bezolejová, 100 % suchá výveva

 výborná plynotesnosť

 tichý chod

 vysoká chemická odolnosť

 spoľahlivosť

 dlhá životnosť

 bezúdržbovosť

 jednoduchá inštalácia a prevádzka

 nastaviteľné odsávané množstvo a vákuum

 vhodné pre cyklické štarty aj pre nepretržitú prevádzku
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Membránové vývevy a kompresory pre mierne agresívne plyny a 
pary: 

Typová rada LABOPORT, N 022, N 026, N 035, N 145, N 920, N 950 

Technické parametre: 

 odsávané množstvo: 5,5 až 50 l/min

 konečné vákuum: do 1,5 mbar abs.

 pracovný pretlak: do 7 bar g (platí pre kompresory)

 teplota: do  40 °C

 materiálové prevedenie častí vývevy/kompresora v styku s
médiom:

 hlava: PPS, hliník

 membrána, ventily: CR, EPDM, FPM, NBR, PTFE, FFPM
(kalrez), nerez

Dvojhlavové memránové vývevy so sériovým zapojením hláv (označenie 
".3") 

Membránové vývevy s regulačným ventilom na jemnú reg. vákua a 
vákuummetrom (ozn. ".45") 

Dvojhlavové memránové vývevy s paralelným zapojením hláv 
(označenie ".1.2") 

Membránové vývevy s nastaviteľným výkonom pomocou otáčiek motora 
(označenie ".29") 

Membránové vývevy s automatickým prepnutím zapojenia hláv z 
paralelného .1.2 na sériové .3 (označenie .50) 

Membránové vývevy pre agresívne plyny a pary: 

Typová rada LABOPORT, LABOPORT SD 

Technické parametre: 

 odsávané množstvo: 10 až 60 l/min

 konečné vákuum: do 2 mbar abs.

 teplota: do  40 °C

 materiálové prevedenie častí vývevy/kompresora v styku s
médiom:

 hlava: PTFE

 membrána, ventily: PTFE, FFPM (kalrez)
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Technické špecifikácie 

LABOPORT® Membránové vákuové čerpadlá a kompresory pre neutrálne a mierne agresívne plyny a pary 

Model 

Rýchlosť 

čerpania 

[l/min] 

Konečné 

vákuum 

[kPa] 

Pracovný 

pretlak 

[bar g] 

Pneumatické 

pripojenie pre ID 

trubice 

Hmotnosť 

[kg] 

N 86 KN.18 6 100 2,4 4 mm 1,9 

N 86 KT.18 5,5 160 2,5 4 mm 1,9 

N 811 KN.18 11,5 240 2 6 mm 2,5 

N 811 KT.18 11,5 290 2 6 mm 2,5 

N 816.3 KN.18 16 15 0,5 6 mm 3,95 

N 816.3 KT.18 16 20 0,5 6 mm 3,95 

N 816.3 KN.18 (.45) 16 15 0,5 6 mm 3,95 

N 816.3 KT.18 (.45) 16 20 0,5 6 mm 3,95 

N 838.3 KN.18 22 12 0,5 10 mm 6,8 

N 838.3 KT.18 22 15 0,5 10 mm 6,8 

N 838.3 KN.18 (.45) 22 12 0,5 10 mm 6,8 

N 838.3 KT.18 (.45) 22 15 0,5 10 mm 6,8 

N 820 AN.18 22 100 1 9 mm 7,1 

N 820 AT.18 20 100 1 9 mm 7,1 

N 820.3 AN.18 22 8 1 9 mm 9,3 

N 820.3 AT.18 20 8 1 9 mm 9,3 

N 816.1.2 KN.18 30 100 0,5 6 mm 3,95 

N 816.1.2 KT.18 30 160 0,5 6 mm 3,95 

N 816.1.2 KN.18 

(.45) 
30 100 0,5 6 mm 3,95 

N 816.1.2 KT.18 

(.45) 
30 160 0,5 6 mm 3,95 

N 838.1.2 KN.18 37 100 0,5 10 mm 6,8 

N 838.1.2 KT.18 37 150 0,5 10 mm 6,8 

N 838.1.2 KN.18 

(.45) 
37 100 0,5 10 mm 6,8 

N 838.1.2 KT.18 

(.45) 
37 150 0,5 10 mm 6,8 

Membránové vákuové čerpadlá a kompresory pre neutrálne a mierne agresívne plyny a pary 

N 022 AN.18 15 100 4 6 mm 4 

N 022 AT.18 13 100 4 6 mm 4 

N 920 AP.29.18 21 1,5 0,5 9 mm 10,5 

N 920 KT.29.18 21 1,5 0,5 9 mm 9,1 

N 026.3 AN.18 22 20 - 9 mm 5,8 

N 026.3 AT.18 18 25 - 9 mm 5,8 

N 035 AN.18 30 100 4 9 mm 8,5 

N 035 AT.18 27 100 4 9 mm 8,5 

N 035.3 AN.18 30 13 - 9 mm 11,6 

N 035.3 AT.18 27 20 - 9 mm 11,6 

N 145 AN.18 30 100 7 9 mm 12 

N 145 AT.18 27 100 7 9 mm 12 

N 026.1.2 AN.18 39 100 2 9 mm 5,8 

N 026.1.2 AT.18 31 100 2 9 mm 5,8 

N 035.1.2 AN.18 55 100 4 9 mm 11,6 

N 035.1.2 AT.18 50 100 4 9 mm 11,6 

N 145.1.2 AN.18 55 100 7 9 mm 15 

N 145.1.2 AT.18 50 100 7 9 mm 15 

KNF LABOPORT® Membránové chemicky rezistentné vákuové pumpy proti agresívnym plynom a parám 

N 810 FT.18 10 100 1 10 mm 5,9 

N 810.3 FT.18 10 8 1 10 mm 6,9 

N 820 FT.18 20 100 1 10 mm 7,1 
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N 820.3 FT.18 20 8 1 10 mm 9,3 

N 840 FT.18 34 100 1 10 mm 10,3 

N 840.3 FT.18 34 8 1 10 mm 12,6 

N 842.3 FT.18 34 2 1 10 mm 13,4 

N 840.1.2 FT.18 60 90 1 10 mm 12,6 

Séria N 86 K_.18 

Séria N 811 K_.18 

Séria N 816.3 K_.18 

Séria N 838.3 K_.18 Séria N 820 A_.18 

Séria N 820.3 A_.18 

Séria N 816.1.2 K_.18 Séria N 838.1.2 K_.18 Séria N 022 A_.18 
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Séria N 920__.29.18 Séria N 026.3 A_.18 

Séria N 026.1.2 A_18 

Séria N 035.1.2 A_18 

Séria N 145.1.2 A_18 

Séria N 035 A_.18 

Séria N 145 A_.18 

Séria N 035.3 A_.18 Séria KNF LABOPORT® 
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2. Membránové kvapalinové čerpadlá

 bezúdržbové

 samonásávacie

 suchý beh

 chemický rezistentné modely

S verzia: s nastaviteľným prietokom, ručné ovládanie, nastaviteľný od 
10% - 100%, pohotovostný režim 

RC verzia: s nastaviteľným prietokom, ručné ovládanie alebo s externou 
kontrolou, analógové ovládanie (0 – 10 V z 10% - 100%), Start/Stop 
kontrolka cez TTL kontakt, súčasťou aj kábel pre externé ovládanie 

Materiál v kontakte  s pumpovaným médiom 

Code Hlavica pumpy Membrána Ventily 

KT PP PTFE FFPM 

TT PVDF PTFE FFPM 

FT PTFE PTFE FFPM 

Technické špecifikácie 

LIQUIPORT® Chemicky rezistentné membránové kvapalinové čerpadlá 

Model 
Prietok 

[l/min] 

Tlaková hlava 

[mWg] 

Sacia hlava 

[mWg] 

Pripojenie pre ID 

trubice 

Hmotnosť 

[kg] 

NF 100 KT.18 S 0,2 – 1,3 10 3 8 mm 1,0 

NF 100 TT.18 S 0,2 – 1,3 10 3 8 mm 1,0 

NF 100 FT.18 S 0,2 – 1,3 10 3 8 mm 1,0 

NF 1.100 KT.18 

S 
0,2 – 1,3 60 3 8 mm 1,0 

NF 1.100 TT.18 S 0,2 – 1,3 60 3 8 mm 1,0 

NF 1.100 FT.18 S 0,2 – 1,3 60 3 8 mm 1,0 

NF 100 KT.18 RC 0,2 – 1,3 10 3 8 mm 1,0 

NF 100 TT.18 RC 0,2 – 1,3 10 3 8 mm 1,0 

NF 100 FT.18 RC 0,2 – 1,3 10 3 8 mm 1,0 

NF 1.100 KT.18 

RC 
0,2 – 1,3 60 3 8 mm 1,0 

NF 1.100 TT.18 

RC 
0,2 – 1,3 60 3 8 mm 1,0 

NF 1.100 FT.18 

RC 
0,2 – 1,3 60 3 8 mm 1,0 

NF 300 KT.18 S 0,5 – 3,0 10 3 12 mm 1,5 

NF 300 TT.18 S 0,5 – 3,0 10 3 12 mm 1,5 

NF 300 FT.18 S 0,5 – 3,0 10 3 12 mm 1,5 

NF 1.300 KT.18 

S 
0,5 – 3,0 60 3 12 mm 1,5 

NF 1.300 TT.18 S 0,5 – 3,0 60 3 12 mm 1,5 

NF 1.300 FT.18 S 0,5 – 3,0 60 3 12 mm 1,5 

NF 300 KT.18 RC 0,5 – 3,0 10 3 12 mm 1,5 

NF 300 TT.18 RC 0,5 – 3,0 10 3 12 mm 1,5 
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NF 300 FT.18 RC 0,5 – 3,0 10 3 12 mm 1,5 

NF 1.300 KT.18 

RC 
0,5 – 3,0 60 3 12 mm 1,5 

NF 1.300 TT.18 

RC 
0,5 – 3,0 60 3 12 mm 1,5 

NF 1.300 FT.18 

RC 
0,5 – 3,0 60 3 12 mm 1,5 

3. VÁKUOVÉ PUMPY PRE VLHKÉ PLYNY

 bezúdržbový

 tichý

 s vysušovacím KNF systémom

 lepšie vákuum a rýchlejšie čerpanie

 jednoduché pripojenie k pneumatickému systému

 ekologický, pretože nie je spotrebovaná žiadna voda a nie je
kontaminovaná žiadna odpadová voda

Technické špecifikácie 

LABOPORT® SD samosušiace vákuové pumpy pre vlhké plyny 

Model 

Rýchlosť 

čerpania 

[l/min] 

Konečné 

vákuum 

[kPa] 

Pracovný pretlak 

[bar g] 

Pneumatické 

pripojenie pre ID 

trubice 

Hmotnosť 

[kg] 

N 820.3 FT.40.18 20 10 1 10 mm 9,6 

N 840.3 FT.40.18 34 10 1 10 mm 12,9 

N 842.3 FT.40.18 34 4 1 10 mm 13,7 

N 860.3 FT.40.18 60 4 1 12 mm 14,8 
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