
Linha de bombas IDP Dry Scroll Agilent

TRANSFORMANDO AS SUAS 
NECESSIDADES EM INOVAÇÕES DE VÁCUO

IDP-3

IDP-15

NOVA! IDP-7
NOVA! IDP-10
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Antes de receber o nome Agilent, o produto deve cumprir as 
exigências de nossos rígidos padrões de qualidade e desempenho.  

Por isso, quando decidimos que as nossas soluções de vácuo 
seriam ainda mais simples, usamos o tempo necessário para fazer 
o trabalho da forma correta. Nós observamos e escutamos... 
analisamos desafios de fluxo de trabalho enquanto exploramos 
conhecimentos técnicos profundos. E a cada etapa da jornada, os 
seus objetivos se tornaram nossos objetivos: minimizar o tempo 
de inatividade, manter um ambiente de trabalho seguro e criar o 
caminho de vácuo mais limpo e seco possível.

O resultado é a NOVA linha de bombas dry scroll Agilent

Mais do que apenas uma alternativa limpa e compacta para as bombas 
vedadas a óleo convencionais, as bombas dry scroll Agilent refletem o 
espírito de inovação da Agilent e as novas iniciativas colaborativas para fazer 
prosperar as ideias dinâmicas do setor.

AS ÚNICAS BOMBAS SECAS LIVRES DE 
PREOCUPAÇÃO SÓ PODIAM 
SER DA AGILENT

BOMBAS AGILENT IDP DRY SCROLL

Como o mecanismo em espiral funciona?  
As bombas IDP Agilent geram vácuo usando um mecanismo simples de espiral duplo, onde um espiral move-se dentro da órbita do outro espiral, criando zonas de 
movimento de gás capturado. Após entrar no conjunto de espiral no perímetro, o gás é deslocado e comprimido em direção ao eixo central, por onde é exaurido.  

O gás é deslocado e... O gás é exaurido pelo 
eixo central

...comprimido em direção 
ao eixo central

O gás entra no conjunto 
de espiral 
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As bombas dry scroll Agilent são realmente secas?
Sim... e isso faz toda a diferença para aplicações 
industriais e de pesquisa

Melhor desempenho do que o de bombas de tamanho 
semelhante

As bombas secas isoladas (IDP) bombeiam rapidamente para diminuir 
as pressões de base, otimizando o desempenho da bomba turbo e a 
confiabilidade do sistema.

Um ambiente mais limpo dentro e fora do seu laboratório.
As bombas scroll IDP não usam óleo, que pode transbordar, vazar 
ou infiltrar no sistema de vácuo. Elas também eliminam o risco de 
contaminação por hidrocarbonetos no sistema de vácuo. Talvez o mais 
importante, as bombas scroll IDP reduzem poluentes no ar, na água e 
no solo. 

Menos tempo de inatividade, custos de propriedade mais 
baixos
Ao contrário das bombas tradicionais que precisam de horas 
de manutenção, as bombas scroll IDP precisam de uma simples 
substituição da vedação que demora apenas 15 minutos. E até mesmo 
esse procedimento não é realizado com frequência, pois as vedações 
sólidas Agilent foram feitas para durar até 3 anos.  

As bombas dry scroll também eliminam a troca e o descarte de óleo, 
além do risco de corrosão da bomba. Além disso, você não terá que 
se preocupar com vazamentos/derramamentos de óleo ou o descarte 
perigoso do óleo usado.

Fácil instalação e integração 
Por serem compactas, leves e exigir requisitos de energia mínimos, 
as bombas IDP se adaptam a qualquer design de sistema. Elas não 
sobrecarregam os utilitários, não exigem tensão especial e podem ser 
usadas dentro de gabinetes. As bombas scroll IDP também usam os 
cabos elétricos IEC que não são ligados ao motor.

Um dia de trabalho mais agradável  
O design em espiral inovador reduz o ruído e a vibração sem usar um 
isolador de ruídos. Além disso, não há escape de hidrocarbonetos e 
não há a necessidade de um filtro para névoa de óleo.

Veja como é simples substituir as vedações: 
www.agilent.com/chem/idpscrollpumps

Design hermético inovador  

As bombas IDP isolam totalmente os rolamentos e o 
motor do espaço do vácuo, o que previne vazamentos 
e permite a recuperação de gases de processo.

IDP-3 a substituição da vedação é rápida e fácil.
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Recupere gases de processo e previna vazamentos de gases tóxicos
As bombas scroll IDP Agilent contam com um design hermético em que o motor 
e os rolamentos são localizados fora do espaço do vácuo em pressão atmosférica, 
isolando completamente todos os gases bombeados. Esse sistema fechado desde 
a entrada até a saída dos gases é especialmente adequado para aplicações de gás 
raro e recirculação de hélio.

Proteja o seu sistema de danos por vibração
Os pés de isolamento de vibração da bomba IDP-15 
amortecem a vibração do módulo e dissociam a vibração 
do motor e do espiral dos suportes de montagem.

Isoladores de vibração

IDP-15
As bombas IDP hermeticamente 

fechadas eliminam o risco de gases 
de fora do processo entrarem no 

caminho do vácuo.

BOMBAS AGILENT IDP DRY SCROLL

Vácuo na bomba, a 
válvula de entrada abre

A bomba ventila, a válvula 
de entrada fecha

Principais destaques do design da bomba scroll IDP

A válvula integral de isolamento a prova de falhas 
previne a contaminação acidental
Essa válvula opcional protege contra a migração reversa 
e a ventilação repentina. É instalada dentro do módulo, 
mas não aumenta a altura na entrada da bomba. Veja 
como ela funciona:
• Em condições normais, uma mola mantém a válvula 

de entrada fechada. 
• Em caso de perda de energia, a válvula solenoide 

ventila uma pequena câmara abaixo da bomba, que 
fecha a válvula de entrada (aproximadamente 20 
milissegundos).

• Assim que a energia é restaurada, a solenoide fecha, 
a bomba evacua e a válvula de entrada se abre 
(aproximadamente 10-30 segundos).

LIMPA. SILENCIOSA. CONFIÁVEL. SEM ÓLEO.
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Silenciosa
Ao projetar o módulo da bomba scroll 
IDP, a Agilent consultou especialistas 
em ruído para garantir uma operação 
silenciosa. Observe uma comparação 
do ruído das bombas scroll IDP 
Agilent com ruídos comuns diários.

A velocidade fixa do motor permite a operação 
no mundo todo
Os motores da bomba IDP Agilent (IDP-3, -7, -15) 
suportam as seguintes tensões de operação monofásica: 
• 100 V, 50/60 Hz 
• 115 V, 60 Hz 
• 220-230 V, 50/60 Hz
• 24 VDC (IDP-3 apenas)
Além disso, uma simples chave permite que você alterne 
entre o uso de tensão alta ou baixa.

A capota externa age 
como um redutor de ruído

Módulo de potência
interruptor on/off

Medidor de 
horas

Chave de tensão 
alta/baixa

Ruído dBA

Motosserra/Trovoada 120 

Buzina de carro (1 m)/rock ao vivo 110 
Cortador de grama/decolagem 
de avião (1 km) 100 

Motocicleta (8 m de distância) 90 

Trem de carga (25 m)/liquidificador 80 

Carros na estrada/aspirador de pó 70 

Ar condicionado (30 m)/ruído 
do escritório 60 

Bomba scroll Agilent IDP-7 52
Conversa em casa 50 

Biblioteca pública 40 

Cada adicional de 10dBA representa o dobro de ruído.

FAÇA A MANUTENÇÃO DA SUA BOMBA EM MENOS DE 15 
MINUTOS

Com o nosso design de espiral simples você precisa remover somente o espiral fixo 
quando trocar as vedações. Esse procedimento pode ser realizado em cerca de 15 
minutos usando apenas duas ferramentas básicas. Mesmo com esse design simples, as 
bombas scroll IDP Agilent atingem uma pressão final de 10 mTorr.

Assista ao nosso vídeo ao vivo para ver como é fácil substituir as vedações:  
www.agilent.com/chem/idp3
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A adição de nossas bombas scroll IDP-10 e IDP-7 trazem a qualidade e o desempenho da Agilent para 
aplicações como liofilização, preparo de amostras, SEM e muitas outras. Elas também são ideais para 
oferecer suporte a uma bomba turbo e para aplicações de loadlock.

O melhor de tudo é que nossa ampla gama de velocidades de bombeamento permite que você otimize 
a configuração do seu sistema para obter o máximo de desempenho com o menor custo possível.

AS OPÇÕES DE VELOCIDADE DE BOMBEAMENTO 
ESTENDIDAS PERMITEM NOVAS POSSIBILIDADES 
DE APLICAÇÃO

BOMBAS AGILENT IDP DRY SCROLL

Microscopia de elétrons
• Vibração muito baixa—sem impacto no instrumento
• Sem óleo—sem manutenção complicada ou riscos 

de contaminação
• A válvula de isolamento de entrada garante a proteção do sistema
• Operação silenciosa—não é necessário usar um isolador de ruídos

Espectrometria de massas
• Sem óleo—sem manutenção complicada ou riscos de 

contaminação
• A válvula de isolamento de entrada garante a proteção do 

sistema
• Operação silenciosa—não é necessário um isolador de ruídos

Preparo de amostras
• Os rolamentos protegidos permitem 

o uso com solventes leves
• Caminho do vácuo limpo e sem óleo
• Silenciosa
• Longa vida útil
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Pesquisa
• Sem óleo—sem manutenção complicada 

ou riscos de contaminação
• A válvula de isolamento de entrada 

garante a proteção do sistema
• Operação silenciosa para proporcionar 

um local de trabalho confortável
• Longa vida útil

Recirculação de hélio
• Caminho do vácuo limpo e sem óleo, 

sem manutenção complicada ou risco 
de contaminação 

• Longa vida útil
• Design hermético livre de vazamentos

Liofilização
• Rolamentos protegidos 

proporcionam alta tolerância ao 
vapor de água

• Operação silenciosa para 
proporcionar um local de trabalho 
confortável

• Longa vida útil

Glove Box
• Rolamentos protegidos 

proporcionam alta tolerância 
ao vapor de água

• Operação silenciosa para 
proporcionar um local de 
trabalho confortável

• Longa vida útil



Modelo IDP Velocidade 
de bombeamento Pressão de base Potência do motor/

Tensão operacional Aplicações comuns Escolha esse modelo se você...

IDP-3

60 Hz/24 VDC
60 L/min
3,6 m3/h

50 Hz
50 L/min
3,0 m3/h

60 Hz/24 VDC
3,3 x 10-1 mbar
2,5 x 10-1 Torr

50 Hz
3,3 x 10-1 mbar
2,5 x 10-1 Torr

0,16 HP (120 W)/
100-120; 200-240 VAC

• Detecção de vazamento
• GC/MS
• Recirculação de hélio

• Desejar a bomba primária mais leve e mais compacta
• Precisar integrar a bomba ao seu instrumento
• Desejar um acionamento de 24 V

NOVA!  IDP-7

60 Hz
152 L/min
9,1 m3/h

50 Hz
120 L/min
7,2 m3/h

60 Hz
2,6 x 10-2 mbar
2,0 x 10-2 Torr

50 Hz
4,0 x 10-2 mbar
3,0 x 10-2 Torr

0,38 HP (300 W)/
100-120; 200-240 VAC

• Fornos a vácuo
• Recirculação de hélio
• Suporte para bomba de alto vácuo
• Vácuo geral do laboratório

• Precisar de um pouco mais de velocidade de bombeamento, mas desejar uma bomba de mesa compacta
• Precisar lidar com vapor de água

NOVA!  IDP-10
50 Hz ou 60 Hz

à velocidade de rotação total (ajuste 
de fábrica)  
170 L/min
10,2 m3/h

50 Hz ou 60 Hz
à velocidade de rotação total (ajuste 

de fábrica)  
2,0 x 10-2 mbar
1,5 x 10-2 Torr

0,5 HP (350 W)/
100-127; 200-240 VAC

• Instrumentos de microscopia
• Instrumentos de análise de 

superfície
• Recirculação de hélio
• Deposição de filmes finos

• Desejar garantir desempenho de bombeamento universal em todas as frequências de entrada
• Desejar controle de velocidade remoto ou o recurso liga/desliga

IDP-15

60 Hz
256 L/min
15,4 m3/h

50 Hz
214 L/min
12,8 m3/h

60 Hz
1,3 x 10-2 mbar
1,0 x 10-2 Torr

50 Hz
1,3 x 10-2 mbar
1,0 x 10-2 Torr

0,75 HP (560 W)/
100-115; 220-230 VAC

• Vácuo geral do laboratório
• Deposição de filmes finos
• Fabricação de LED, lâmpadas

• Desejar a bomba mais silenciosa disponível
• Desejar a menor vibração na entrada disponível
• Precisar evacuar uma câmara grande

Adicione a válvula 
de isolamento de entrada se...

• Instrumentação
• Física de feixe e partícula
• Suporte de uma bomba turbo

• Desejar proteger o seu sistema e a bomba de alto vácuo em caso de perda de energia
• Desejar isolar a entrada da bomba durante início ou parada turbulenta
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BOMBAS AGILENT IDP DRY SCROLL

COMO ESCOLHER A SUA BOMBA 
DE VÁCUO IDP DRY SCROLL AGILENT

Esse guia resumido ajudará você a escolher a bomba IDP Agilent com a velocidade de bombeamento, a pressão de base e as especificações de 
motor adequadas para as suas aplicações. 



Modelo IDP Velocidade 
de bombeamento Pressão de base Potência do motor/

Tensão operacional Aplicações comuns Escolha esse modelo se você...

IDP-3

60 Hz/24 VDC
60 L/min
3,6 m3/h

50 Hz
50 L/min
3,0 m3/h

60 Hz/24 VDC
3,3 x 10-1 mbar
2,5 x 10-1 Torr

50 Hz
3,3 x 10-1 mbar
2,5 x 10-1 Torr

0,16 HP (120 W)/
100-120; 200-240 VAC

• Detecção de vazamento
• GC/MS
• Recirculação de hélio

• Desejar a bomba primária mais leve e mais compacta
• Precisar integrar a bomba ao seu instrumento
• Desejar um acionamento de 24 V

NOVA!  IDP-7

60 Hz
152 L/min
9,1 m3/h

50 Hz
120 L/min
7,2 m3/h

60 Hz
2,6 x 10-2 mbar
2,0 x 10-2 Torr

50 Hz
4,0 x 10-2 mbar
3,0 x 10-2 Torr

0,38 HP (300 W)/
100-120; 200-240 VAC

• Fornos a vácuo
• Recirculação de hélio
• Suporte para bomba de alto vácuo
• Vácuo geral do laboratório

• Precisar de um pouco mais de velocidade de bombeamento, mas desejar uma bomba de mesa compacta
• Precisar lidar com vapor de água

NOVA!  IDP-10
50 Hz ou 60 Hz

à velocidade de rotação total (ajuste 
de fábrica)  
170 L/min
10,2 m3/h

50 Hz ou 60 Hz
à velocidade de rotação total (ajuste 

de fábrica)  
2,0 x 10-2 mbar
1,5 x 10-2 Torr

0,5 HP (350 W)/
100-127; 200-240 VAC

• Instrumentos de microscopia
• Instrumentos de análise de 

superfície
• Recirculação de hélio
• Deposição de filmes finos

• Desejar garantir desempenho de bombeamento universal em todas as frequências de entrada
• Desejar controle de velocidade remoto ou o recurso liga/desliga

IDP-15

60 Hz
256 L/min
15,4 m3/h

50 Hz
214 L/min
12,8 m3/h

60 Hz
1,3 x 10-2 mbar
1,0 x 10-2 Torr

50 Hz
1,3 x 10-2 mbar
1,0 x 10-2 Torr

0,75 HP (560 W)/
100-115; 220-230 VAC

• Vácuo geral do laboratório
• Deposição de filmes finos
• Fabricação de LED, lâmpadas

• Desejar a bomba mais silenciosa disponível
• Desejar a menor vibração na entrada disponível
• Precisar evacuar uma câmara grande

Adicione a válvula 
de isolamento de entrada se...

• Instrumentação
• Física de feixe e partícula
• Suporte de uma bomba turbo

• Desejar proteger o seu sistema e a bomba de alto vácuo em caso de perda de energia
• Desejar isolar a entrada da bomba durante início ou parada turbulenta
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Bomba de vácuo hermética 
IDP dry scroll IDP-3 NOVA! IDP-7 NOVA! IDP-10 IDP-15

Dimensões (a x l x c) 181 x 140 x 358 mm (7,13 x 5,5 x 14,09 pol.) 254 x 260 x 420 mm (10 x 10,24 x 16,54 pol.) 297 x 260 x 420 mm (11,7 x 10,05 x 16,54 pol.) 364 x 333 x 485 mm (14,3 x 13,1 x 19,1 polegadas)

Pico da velocidade da bomba 60 Hz/24 VDC: 60 L/min (3,6 m3/h)
50 Hz: 50 L/min (3,0 m3/h)

60 Hz: 152 L/min (9,1 m3/h)
50 Hz: 120 L/min (7,2 m3/h)  170 L/min (10,2 m3/h) à velocidade de rotação total 60 Hz: 256 L/min (15,4 m3/h) 

50 Hz: 214 L/min (12,8 m3/h)

Pressão final 3,3 x 10-1 mbar (2,5 x 10-1 Torr) 60 Hz: 2,6 x 10-2 mbar (2,0 x 10-2 Torr)
50 Hz: 4,0 x 10-2 mbar (3,0 x 10-2 Torr) 2,0 x 10-2 mbar (1,5 x 10-2 Torr) 1,33 x 10-2 mbar (1 x 10-2 Torr)

Velocidade operacional 60 Hz/24 VDC: 3200 rpm
50 Hz: 2600 rpm

60 Hz: 1750 rpm
50 Hz: 1450 rpm

Variável de 63,33 Hz: 1900 rpm (ajuste de fábrica)
 a 45 Hz: 1350 rpm

60 Hz: 1725 rpm
50 Hz: 1450 rpm

Peso (apenas a bomba) 9,5 kg (21 lbs) 24,5 kg (54 lbs) 24,74 kg (54,5 lbs) 34 kg (75 lbs)
Peso de transporte 10,5 kg (23 lbs) 28,1 kg (62 lbs) 28,1 kg (62 lbs) 45 kg (100 lbs)
Nível de ruído 
(de acordo com a ISO 11201) 55 dB (A)   52+/- 2 dB (A)   53 +/- 2 dB (A) 50 +/- 2 dB (A)

Desenho dimensional
milímetros [polegadas]

Curva de velocidade
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1900 rpm N  velocidade (m3/h) de fábrica em 63.3 Hz 1450 rpm N  velocidade (m3/h) (aproximadamente 50 Hz)
1600 rpm N  velocidade (m3/h) (aproximadamente 55 Hz) 1350 rpm N  velocidade (m3/h) (aproximadamente 45 Hz)2
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50 Hz N  velocidade (m3/h)60 Hz N  velocidade (m3/h)
Pressão de entrada (Torr)

1.0E-02 1.0E-01 1.0E+00 1.0E+01 1.0E+02 1.0E+03

2 2

CL

4x4x

2x

2x

102
(4,00)

128
(5,05)

7
(0,28)

17
(0,66)

140
(5,50)

127
(5,00)

CL

181
(7,13)

42
(1,67)

(140)
5,50

32
(1,25)

32
(1,25)

7
(0,27)

Injetor de purga
1/8” NPT

358
(14,09)

Entrada NW16

Exaustor 1/4”
com espigão

para mangueira de 10mm

Cabo elétrico
receptáculo
IEC 320

Interruptor

(AC apenas
versões
motorizadas)

(AC apenas
versões
motorizadas)

 
 

CL

4x4x

2x

2x

102
(4,00)

128
(5,05)

7
(0,28)

17
(0,66)

140
(5,50)

127
(5,00)

CL

181
(7,13)

42
(1,67)

(140)
5,50

32
(1,25)

32
(1,25)

7
(0,27)

Injetor de purga
1/8” NPT

358
(14,09)

Entrada NW16

Exaustor 1/4”
com espigão

para mangueira de 10mm

Cabo elétrico
receptáculo
IEC 320

Interruptor

(AC apenas
versões
motorizadas)

(AC apenas
versões
motorizadas)

 
 

113,3
[4,46]

140,6
[5,54]

134,3
[5,29]

6,3
[,25]

253,9
[10,00]

247,6
[9,75]

165,4
[6,51]

4X ø min6,8
[,27]

138,1
[5,44]

Corte

184,7
[7,27]

374,0
[14,72]

204,3
[8,04]

102,2
[4,02]

260
[10,24]

420,1
[16,54]

144,64
[5,69]

109,6
[4,31]

IDP-3 air/N2 velocidade de bombeamento IDP-7 air/N2 velocidade de bombeamento
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ESPECIFICAÇÕES DA BOMBA

BOMBAS AGILENT IDP DRY SCROLL

Essa tabela de referência rápida diferencia as principais especificações em cada bomba scroll IDP Agilent.  
(OBSERVAÇÃO: outras especificações gerais podem ser encontradas na página 14).



Bomba de vácuo hermética 
IDP dry scroll IDP-3 NOVA! IDP-7 NOVA! IDP-10 IDP-15

Dimensões (a x l x c) 181 x 140 x 358 mm (7,13 x 5,5 x 14,09 pol.) 254 x 260 x 420 mm (10 x 10,24 x 16,54 pol.) 297 x 260 x 420 mm (11,7 x 10,05 x 16,54 pol.) 364 x 333 x 485 mm (14,3 x 13,1 x 19,1 polegadas)

Pico da velocidade da bomba 60 Hz/24 VDC: 60 L/min (3,6 m3/h)
50 Hz: 50 L/min (3,0 m3/h)

60 Hz: 152 L/min (9,1 m3/h)
50 Hz: 120 L/min (7,2 m3/h)  170 L/min (10,2 m3/h) à velocidade de rotação total 60 Hz: 256 L/min (15,4 m3/h) 

50 Hz: 214 L/min (12,8 m3/h)

Pressão final 3,3 x 10-1 mbar (2,5 x 10-1 Torr) 60 Hz: 2,6 x 10-2 mbar (2,0 x 10-2 Torr)
50 Hz: 4,0 x 10-2 mbar (3,0 x 10-2 Torr) 2,0 x 10-2 mbar (1,5 x 10-2 Torr) 1,33 x 10-2 mbar (1 x 10-2 Torr)

Velocidade operacional 60 Hz/24 VDC: 3200 rpm
50 Hz: 2600 rpm

60 Hz: 1750 rpm
50 Hz: 1450 rpm

Variável de 63,33 Hz: 1900 rpm (ajuste de fábrica)
 a 45 Hz: 1350 rpm

60 Hz: 1725 rpm
50 Hz: 1450 rpm

Peso (apenas a bomba) 9,5 kg (21 lbs) 24,5 kg (54 lbs) 24,74 kg (54,5 lbs) 34 kg (75 lbs)
Peso de transporte 10,5 kg (23 lbs) 28,1 kg (62 lbs) 28,1 kg (62 lbs) 45 kg (100 lbs)
Nível de ruído 
(de acordo com a ISO 11201) 55 dB (A)   52+/- 2 dB (A)   53 +/- 2 dB (A) 50 +/- 2 dB (A)

Desenho dimensional
milímetros [polegadas]

Curva de velocidade
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INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

BOMBAS AGILENT IDP DRY SCROLL

IDP-3 Descrição Part Number

IDP-3, 1φ, 220 V, 50/60 Hz IDP3A01

IDP-3, 1φ, 115 V, 60 Hz IDP3B01

IDP-3, 1φ, 100 V, 50/60 Hz IDP3C01

IDP-3, 24 VDC IDP3D01

Com a válvula de isolamento de entrada
IDP-3, 1φ, 220 V, 50/60 Hz IDP3A21

IDP-3, 1φ, 115 V, 60 Hz IDP3B21

IDP-3, 1φ, 100 V, 50/60 Hz IDP3C21

IDP-3, 24 VDC IDP3D21

Part numbers de serviço
Kit de substituição da vedação da IDP-3 IDP3TS

Part numbers de acessórios
Kit silenciador do exaustor EXSLRIDP3

Trap de entrada SCRINTRPNW16

Kit de isolamento de vibração IDP3VIBISOKIT

IDP-7 Descrição Part Number

IDP-7 X3807-64000

IDP-7 com válvula de isolamento de entrada X3807-64010

Part numbers de serviço
Kit de substituição da vedação da IDP-7/10 X3807-67000

Part numbers de acessórios
Kit silenciador do exaustor X3807-68003

Kit de purga X3807-68004

Kit de lastro de gás X3807-68008

Trap de entrada SCRINTRPNW25

Kit de isolamento de vibração SH110VIBISOKIT
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IDP-10 Descrição Part Number

IDP-10 X3810-64000

IDP-10 com válvula de isolamento de entrada X3810-64010

Part numbers de serviço
Kit de substituição da vedação da IDP-7/10 X3807-67000

Part numbers de acessórios
Kit silenciador do exaustor X3807-68003

Kit de purga X3807-68004

Kit de lastro de gás X3807-68008

Trap de entrada SCRINTRPNW25

Kit de isolamento de vibração SH110VIBISOKIT

IDP-15 Descrição Part Number

IDP-15 X3815-64000

IDP-15 com válvula de isolamento de entrada X3815-64010

Part numbers de serviço
Kit de substituição da vedação da IDP-15 X3815-67000

Part numbers de acessórios
Kit silenciador do exaustor EXSLRSH110 

Kit de purga X3807-68004

Kit de lastro de gás X3807-68008

Trap de entrada SCRINTRPNW25
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BOMBAS AGILENT IDP DRY SCROLL
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Especificações técnicas – Bomba de vácuo hermética IDP dry scroll

Restrições Não utilizar com gases corrosivos, explosivos ou que formam particulado.
Pressão máxima de entrada 1,0 atmosfera (0 psig)
Pressão máxima de entrada recomen-
dada 200 mbar (150 Torr)

Pressão máxima de saída: IDP-3 e IDP-15: 1,4 atmosfera (6,5 psig) 
IDP-7 e IDP-10: 1,34 atmosfera (5 psig) 

Conexão de entrada IDP-3: NW16
IDP-7, IDP-10, IDP-15: NW25

Conexão do exaustor IDP-3: tubo roscado fêmea de 0,25 polegadas; espigão para manguei-
ra de 10 mm fornecida instalada
IDP-7 e IDP-10: NW16
IDP-15: tubo roscado fêmea de 0,25 polegadas (adaptador NW16 
fornecido)

Lastro de gás IDP-3, IDP-7, e IDP-10: tubo roscado fêmea de 0,25 polegadas 
(enviado com o plugue da porta do lastro de gás instalado; filtro 
sinterizado de 20 μm fornecido)
IDP-15: tubo roscado fêmea de 0,25 polegadas (duas posições)

Manejo de vapor de água conforme a 
Pneurop 6602 (máximo)

IDP-7 e IDP-10: 120 g/h
IDP-15: 235 g/h

Temperatura operacional ambiente 5 a 40 °C (41 a 104 °F)
Temperatura de armazenamento –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
Proteção térmica do motor Proteção térmica automática
Sistema de resfriamento Refrigerado a ar
Taxa de vazamento (com exaustor 
vedado) <1 x 10-6 sccs (1 x 10-6 mbar.l/s)

Nível de vibração na entrada (de acor-
do com a ISO 10816-1)

IDP-3: 5 mms-1 rms
IDP-7 e IDP-10: 7 mms-1 rms
IDP-15: < 9 mms-1 rms

Medidor de horas Medidor de horas integral fornecido
Emissões e imunidade EN61236-1: 2013 como um dispositivo Classe A
Segurança EN/IEC 61010 3ª edição certificada
Umidade relativa do ambiente 5-90%; sem condensação
Instalação  Uso interno, Categoria II de instalação, Poluição Grau 2
Altitude 2000 m (6562 pés)

Observação: especificações detalhadas para cada modelo podem ser encontradas nas páginas 10-11



MAIS SOLUÇÕES DE VÁCUO AGILENT
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Bombas turbomoleculares TwisTorr FS 
Oferecendo desempenho de vácuo de ponta, 
essas bombas oferecem:
• operação silenciosa e com pouca vibração
• estabilidade de ruído e vibração com o 
passar do tempo
• fácil integração do sistema
• qualidade e confiabilidade Agilent

Bombas Vaclon
Nova na linha de bombas de íons, a VIP200 
é a primeira bomba de íons a atingir 
velocidade de bombeamento de pico 
em baixa pressão, na faixa de 10-8 mbar.

Detectores de vazamento VS
A simplicidade da operação com dois 
botões combinada com a inteligência do 
sistema avançado tornam os detectores 
de vazamento VS a escolha adequada para 
aplicações industriais e de pesquisa. Os 
botões de início e de ventilação permitem 
simplificar a operação diária. Nossos 
detectores são precisos, confiáveis e 
fáceis de usar.

Medição de vácuo para aplicações 
industriais e de ciências
O controlador e medidor de vácuo de 
alta capacidade e alto desempenho 
XGS-600 oferece monitoramento e 
controle flexíveis e econômicos, de 
medidores de vácuo, alto e ultra-alto 
vácuo em uma unidade compacta. 

Além de disponibilizar bombas dry scroll de última geração, a Agilent oferece outras 
soluções para manter o seu laboratório funcionando com o máximo de desempenho

Instrução sobre tecnologia de vácuo e 
detecção de vazamentos
Desde a invenção da bomba de ultra-
alto vácuo Vaclon há mais de 60 anos, 
a Agilent (com a aquisição da Varian) 
lidera a tecnologia de vácuo e detecção 
de vazamentos. Nosso programa de 
treinamento altamente conceituado, 
oferecendo webinars, seminários, 
aulas diárias e aulas personalizadas 
nas instalações do cliente, é formado 
por especialistas com experiência para 
oferecer instrução abrangente sobre 
essas tecnologias.
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Obtenha mais informações sobre as bombas de vácuo IDP dry scroll
www.agilent.com/chem/idpscrollpumps

Encontre um centro de atendimento local ao cliente Agilent
www.agilent.com/chem/contactus

Brasil
Chamada gratuita: 0800 7281405  
vpl-customerservice@agilent.com

Europa
Chamada gratuita: 00 800 234 234 00 
vpl-customerservice@agilent.com

Ásia e Pacífico
inquiry_lsca@agilent.com
 
 

Somente para uso em pesquisas. Não devem ser usados em procedimentos de diagnóstico. 
Essas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2017 
Impresso nos EUA, 7 de março de 2017 
5991-7583PTBR

Vácuo além das especificações
Complementada pela aquisição da Varian, a Agilent Technologies oferece 
soluções completas de vácuo para aplicações científicas e industriais. A 
Agilent oferece conhecimento exclusivo em aplicações, suporte, design do 
sistema e treinamento para integrar produtos de vácuo de alta qualidade a 
soluções de vácuo otimizadas. Para obter mais informações, acesse: 
www.agilent.com/chem/vacuum


