
A BUCHI oferece soluções específicas para evaporação rotativa em laboratório, quer você 
trabalhe em pesquisa e desenvolvimento ou em controle de qualidade. Com base em nossa 
experiência e conhecimento, oferecemos soluções excepcionais que abrangem uma ampla 
variedade de necessidades distintas e proporcionam maior conveniência.

Soluções de Evap. Rotativa em Laboratório
Soluções persuasivas do líder do mercado
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“Quality in your hands” é um dos pilares que sustenta a nossa fi losofi a e as nossas ações. Ele nos 
desafi a a fornecer serviços de excelente qualidade que são adaptados para atender precisamente 
a sua necessidade. Isto signifi ca que estabelecemos uma sólida parceria com nossos clientes. 
Através dela nos mantemos em contato e trabalhamos arduamente para entender cada dia melhor 
nossos clientes e seus negócios.

Nós lhe ajudamos fornecendo produtos, sistemas, soluções, aplicações e serviços de alta quali-
dade que tragam valor agregado aos seus negócios. Desta forma você poderá manter-se total-
mente concentrado em seu trabalho.

Principais mensagens
A BUCHI agrega valor com “Quality in your hands”

Facilidade
Você lida com processos complexos, realiza trabalhos desafi adores 
e deseja concentrar-se naquilo que é essencial. Nós o ajudamos 
oferecendo soluções cuidadosamente desenvolvidas de acordo 
com suas necessidades assim como instrumentos e sistemas fá-
ceis de operar.

Competência
Você precisa de produtos, sistemas, soluções, aplicações e ser-
viços que foram precisamente feitos para atender as suas neces-
sidades. Nós contamos com tecnologia de ponta e décadas de 
experiência para lhe suprir de maneira competente e trabalharmos 
juntos a fi m de obter a melhoria contínua de nossos serviços.

Confiança
Você quer confi ar completamente no seu fornecedor de produtos, 
sistemas, soluções, aplicações e serviços. Nós garantimos a quali-
dade e funcionalidade dos nossos equipamentos e continuaremos 
a lhe ajudar de maneira efi ciente e rápida sempre que sua satisfa-
ção não for alcançada.
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A BUCHI agrega valor com “Quality in your hands”

Global
Você valoriza o serviço personalizado e canais de comunicação rá-
pidos. Como uma empresa familiar e internacional que conta com 
suas próprias fi liais e distribuidores qualifi cados, estamos presentes 
independentemente de onde nossos clientes estejam localizados. 
Nossos colaboradores locais e o grande número de clientes satis-
feitos em todo o mundo lhe oferecem a certeza de estar trabalhan-
do com o parceiro certo.

Rentabilidade
Você quer obter os melhores resultados possíveis usando soluções 
efi cientes. Nós o ajudamos a administrar economicamente suas 
tarefas e processos. Nós nos esforçamos para criar grandes bene-
fícios econômicos e agregar o maior valor possível.

Sustentável
Você busca um parceiro que atue com responsabilidade quan-
do o assunto são os desafi os ambientais. Nós apoiamos proces-
sos ambientalmente corretos e manufaturamos produtos que pos-
suem uma longa vida útil. Utilizamos tecnologias avançadas a fi m 
de conservar energia e água e produzir o menor impacto ambiental 
possível.

Segurança
Você trabalha em um ambiente no qual segurança é prioridade 
máxima. Trabalhando juntos, fazemos tudo que estiver ao nosso 
alcance para que nossos produtos, sistemas, soluções, aplicações 
e serviços sejam os mais seguros possíveis para pessoas e para o 
meio ambiente.
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Em 1957, a BUCHI introduziu o primeiro Rotavapor® comercial. Com a experiência tecnológica e profunda 
interação com o cliente, pudemos desenvolver ainda mais o Rotavapor® transformando-o em um sistema 
inteligente e totalmente integrado. Nossas soluções cuidadosamente elaboradas atendem várias necessi-
dades, independente de você operar em pesquisa e desenvolvimento ou controle de qualidade (CQ) para 
uma vasta gama de indústrias. 

Soluções de evaporação rotativa em laboratório
Beneficie-se de décadas de conhecimento especializado

Indústria farmacêutica Instituições de ensinoIndústria química

Para várias aplicações de 
CQ, assim como para formu-
lações em escala laboratorial 
em departamentos de P&D:

 ∙ Destilação
 ∙ Concentração
 ∙ Secagem

Para aplicações cotidianas 
em laboratórios de CQ e 
P&D:

 ∙ Concentração
 ∙ Reação em refluxo
 ∙ Recristalização

Para uma grande  variedade 
de aplicações no ensino 
acadêmico:

 ∙ Vasta gama de aplicações 
de evaporação

Alimentos/Bebidas Análise ambientalRações

Para o CQ na indústria ali-
mentícia e de bebidas assim 
como para o desenvolvimento  
de novos ingredientes e 
componentes:

 ∙ Destilação
 ∙ Concentração
 ∙ Secagem

Para CQ na indústria de 
rações assim como para o 
desenvolvimento de novos 
ingredientes e componentes:

 ∙ Destilação
 ∙ Concentração
 ∙ Secagem

Necessárias para prepa-
ração de amostras para 
monitoramento da poluição 
ambiental:

 ∙ Extração Soxhlet
 ∙ Concentração
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1   aplicável     2   mais indicado     3   opção ideal

Muitos critérios determinam a escolha do evaporador rotativo mais apropriado. A BUCHI atende as suas especificas 
necessidades com uma ampla gama de soluções de acordo com suas necessidades, bem como as maiores exigên-
cias em termos de conveniência e produtividade. Avalie suas necessidades com o diagrama de web exibido abaixo.

Nossas soluções específicas para suas necessidades específicas

Investimento inicial

 ∙ Custos de aquisição

Conveniência
 ∙ Operação pressionar e iniciar

 ∙ Instalação do tipo plug-and-play

 ∙ Notificações de envio em dispositivos móveis 

 ∙ Fácil limpeza e manutenção

Reprodutibilidade

 ∙ Vácuo com controle

 ∙ Indicador de temperatura do vapor

 ∙ Registro de dados

 ∙ Indicador da posição de elevação

Produtividade

 ∙ Destilação automática

 ∙ Destilação instantâneo 

 ∙ Guia de operação

Possibilidade de ampliação

 ∙ Ampliação perfeita com periféricos

 ∙ Diferentes modelos de condensadores

 ∙ Ampla gama de acessórios  

(ex. sensores, escudo, tampa)

Versatilidade

 ∙ Possibilidade de dimensionamento

 ∙ Altas temperaturas de banho

 ∙ Destilação sem supervisão para 

amostras que espumam

Seleção Solução Rotavapor Interface Bomba Chiller Acessórios

Rotavapor® 

Dynamic Pro
(p. 6, 8)

R-300 I-300 Pro V-300 F-308 Inclui:
Sensor de es-
puma, sensor 
AutoDest, escu-
do de proteção, 
tampa

Rotavapor® 

Dynamic
(p. 6, 10)

R-300 I-300 V-300 F-305 Opção:
Sensor de es-
puma, sensor 
AutoDest, escu-
do de proteção, 
tampa

Rotavapor® 
Essencial

(p. 12)

R-100 I-100 V-100 F-105 Opção:
Escudo de 
proteção, 
tampa

1

2

3
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Menos tempo em frente ao Rotavapor®

O Rotavapor® App informa o operador através do envio de notificações e da 
visualização ao vivo de todos os parâmetros de processo em dispositivos 
móveis, quando é necessária intervir manualmente. Isso permite ao usuário 
ter tempo disponível para executar outras atividades. 

A Interface I-300 / I-300 Pro é a unidade de controle central para todos os parâmetros de processo 
de um sistema Rotavapor® R-300. Velocidade de rotação, temperatura (aquecimento, resfriamento e 
vapor) e pressão são perfeitamente sincronizados para otimizar o processo de destilação ao mesmo 
tempo em que aumenta a eficiência e a conveniência.

Plataforma «Rotavapor® Dynamic»
Controle central e extensão flexível sempre

Faça o download em App Store
www.buchi.com/rotavaporapp
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Configure seu sistema individual Rotavapor® :
www.buchi.com/Rotavapor

Crie sua solução específica

A solução “Rotavapor® Dynamic” é um sistema totalmente expansível com integração inteligente e perfeita 
com todo produto. Iniciando pelo Rotavapor® R-300, basta adicionar a interface correspondente, o banho de 
aquecimento, a bomba de vácuo ou o chiller a qualquer momento. O conceito plug-and-play mais conveniente 
não requer nenhuma instalação adicional.

Interface

Banho de aquecimento

Acessório
s

B-305: até 220 °C, balão máx. 5 L

B-301: até 95 °C, balão máx. 1 L, 

rápido tempo  de aquecimento

F-305:  

550 W

F-308: 

900 W

I-300 Pro: 

Touch screen

I-300: 

Botão de 

navegação

Tampa e escudo de 

proteção

AutoDest e sensor 

de espuma

Rotavapor® R-300

V-300: 

Vácuo 

final 5 mbar

V-600: 

Vácuo 

final 

1.5 mbar

Tempo

 capacidade de 

resfriamento

Exemplos
As configurações a seguir exemplificam como um Rotavapor® R-300 básico pode ser ampliado continuamente sempre 

que for necessário.
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Você espera a operação mais conveniente e alta reprodutibilidade? Com a solução “Rotavapor® 
Dynamic Pro” oferecemos automação total, operação guiada com base em metodologia, registro 
de dados e mapeamento em tempo real.

Solução «Rotavapor® Dynamic Pro»
O modo mais conveniente e eficiente de evaporação rotativa

Bomba de Vácuo V-300

Sensor de nível

Recirculador Chiller F-308

Rotavapor® R-300 com 
 Banho de aquecimento 
B-305

Interface I-300 Pro

Configure seu sistema individual Rotavapor® :
www.buchi.com/Rotavapor
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Prático
 ∙ Fácil de usar com touch screen fornecendo todos os parâmetros de processo facilmente visualizados
 ∙ Operação guiada com métodos programáveis incluindo envio de notificações por dispositivos móveis 
quando a intervenção manual é necessária

 ∙ Operação automática sem supervisão graças ao AutoDest e ao sensor de espuma
 ∙ Não há emissões nocivas devido ao condensador secundário pós-bomba com sensor de nível opcional 
que alerta sobre um potencial transbordamento do frasco de coleta

Econômico
 ∙ Economia de tempo graças a:

 ∙ partida instantânea graças ao ajuste de pressão automático e dinâmico sem aguardar até que o banho 
de aquecimento e o chiller atinjam a temperatura definida

 ∙ mapeamento de todos os parâmetros de processo mesmo remotamente por dispositivos móveis
 ∙ Operação eficiente e aumento da sustentabilidade com o chiller de controle central e a bomba de vácuo 
com controle de velocidade

Reprodutível
 ∙ Registro abrangente de todos os parâmetros de processo em cartão SD para fácil análise em Microsoft 
Excel

 ∙ Envio de notificação no caso de um evento inesperado

Benefícios mais importantes

“A operação com base em método simplifica a tarefa de evaporação. Desta forma, não é necessária a 
supervisão do processo de purificação e nos dedicarmos a outras tarefas.”
Dr. Yasuhiro Shirai, responsável pela equipe de materiais poliméricos fotovoltáicos, GREEN, Japão

Sua solução «Rotavapor® Dynamic Pro»

 ∙ Rotavapor® R-300 com Banho de 
aquecimentoB-305

 ∙ Interface I-300 Pro
 ∙ Bomba de Vácuo V-300
 ∙ Recirculador Chiller F-308
 ∙ AutoDest, sensor de espuma e de nível
 ∙ Opções: Banho de aquecimentoB-301, 
 Recirculador Chiller F-305, Bomba de Vácuo 
V-600, escudo de proteção, tampa

 ∙ Assistência personalizada para aplicações
 ∙ Workshop de treinamento
 ∙ Linha direta de assistência
 ∙ Manutenção preventiva
 ∙ Componentes em conformidade com o FDA
 ∙ Assistência técnica e documentação (IQ/OQ)
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Seu objetivo é evaporar suas amostras de forma conveniente com a opção de ampliar perfeitamente 
seu Rotavapor® BUCHI em um sistema totalmente automatizado, a qualquer momento? A solução 
“Rotavapor® Dynamic” com uma bomba de vácuo com controle central oferece evaporação automá-
tica e pode evoluir para uma solução “Rotavapor® Dynamic Pro”.

Solução «Rotavapor® Dynamic»
Evaporação rotativa conveniente com total possibilidade de ampliação

VacuBox

Rotavapor® R-300 com 
Banho de aquecimento 
B-301

Interface I-300

Vidro com revestimento  
de plástico (P+G)

Escudo de proteção

Bomba de Vácuo V-300

Configure seu sistema individual Rotavapor® :
www.buchi.com/Rotavapor
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Prático
 ∙ Interface fácil de usar, oferecendo todos os parâmetros de processo e envio de notificação através de 
dispositivo móvel

 ∙ Operação automática sem supervisão graças ao AutoDest e ao sensor de espuma
 ∙ Projeto de fácil utilização e ergonomia de todos os componentes do sistema
 ∙ Tanques de fácil limpeza com ampla abertura no condensador

Versátil
 ∙ Requisitos individuais são abordados por uma ampla gama de acessórios:

 ∙ sete condensadores diferentes para diferentes aplicações
 ∙ revestimento de plástico (P+G) e escudo de proteção para aumento da segurança
 ∙ banho de aquecimento opcional para o balão de 5 L com capacidade para altas temperaturas

Expansível
 ∙ Extensão intuitiva do tipo plug-and-play para todos os componentes do sistema
 ∙ Integração perfeita com o Recirculador Chiller F-305 / F-308 economia de água
 ∙ Pode ser expandido até a solução Rotavapor® Dynamic Pro com a adição da Interface I-300 Pro e 
sensores opcionais

Benefícios mais importantes

Sua solução «Rotavapor® Dynamic»

 ∙ Rotavapor® R-300 com Banho de aquecimento 
B-301

 ∙ Interface I-300
 ∙ Bomba de Vácuo V-300 
 ∙ Opções: expansível até a solução comple-
ta “Rotavapor® Dynamic Pro” incluindo vários 
acessórios

 ∙ Assistência personalizada para aplicações
 ∙ Workshop de treinamento
 ∙ Linha direta de assistência
 ∙ Manutenção preventiva
 ∙ Componentes em conformidade com o FDA
 ∙ Assistência técnica e documentação (IQ/OQ)

“Há mais de 10 anos que uso o Rotavapor® BUCHI, desde minha pesquisa para a pós-graduação”. É fácil 
usar e fica claro que pensaram em cada detalhe de seu design.”
Dr. Ella Xiang, Nu Skin Enterprise, China

VacuBox
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Você está em busca de uma solução em evaporação econômica e de alta qualidade? A solução 
«Rotavapor® Essencial» é formada por um Rotavapor®, uma interface, uma bomba de vácuo 
controlada e um chiller para atender às aplicações de evaporação de forma eficiente.

Solução «Rotavapor® Essencial»
Necessidades básicas de evaporação

Recirculador Chiller F-105

Bomba de Vácuo V-100

Rotavapor® R-100

Opção: Vidro com revestimento 
de plástico (P+G)

Interface I-100

Configure seu sistema individual Rotavapor® :
www.buchi.com/Rotavapor
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Sua solução «Rotavapor® Essencial»

 ∙ Rotavapor® R-100
 ∙ Interface I-100
 ∙ Bomba de Vácuo V-100
 ∙ Recirculador Chiller F-105
 ∙ Opção: Vidro com revestimento de plástico 
(P+G)

 ∙ Assistência personalizada para aplicações
 ∙ Workshop de treinamento
 ∙ Linha direta de assistência
 ∙ Manutenção preventiva

Econômico
 ∙ Um excelente sistema para atender as suas necessidades e que cabe no seu bolso
 ∙ Design compacto que economiza um espaço valioso no laboratório
 ∙ Economize recursos devido ao sistema integrado

Eficiente
 ∙ Bomba de vácuo com regulagem central e chiller
 ∙ Controle do processo devido a operação sob vácuo controlado
 ∙ Rendimento reproduzível devido aos parâmetros estáveis 

 ∙ temperatura do banho de aquecimento
 ∙ vácuo
 ∙ temperatura de resfriamento

Prático
 ∙ Fácil de usar devido ao manuseio simples e ergonômico
 ∙ Máximo conforto devido ao sistema integrado

Benefícios mais importantes

“A solução é simples. O equipamento é muito útil devido às diversas aplicações para preparação de 
amostras ou determinação de qualidade.”
Dr. Rungnaphar Pongsawatmanit, professor associado, Universidade de Kasetsart – Faculdade de 
Agroindústria, Tailândia

Interface I-100
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Rotavapor® Interface

Necessidades/
Soluções

R-100 R-300 I-100 I-300 I-300 Pro

«Rotavapor® Dynamic Pro» 8 • •
«Rotavapor® Dynamic» 10 • •
«Rotavapor® Essential» 12 • •
Características

Faixa de temperatura [°C]*
20 – 95 20 – 95

20 – 220

Mecanismo de elevação manual manual

automatic

Condensadores disponíveis V / C 8 cond.

Balão de evaporação [mL]*
50 – 4000 50 – 1000 

50 – 5000

Frasco de coleta [mL] 50 – 3000 50 – 3000

Indicador integrado para heating 
temp.

heating 
temp., 
rotation, 
lift position

Banho em modo econômico •

Função de temporizador • • •

Compatível com o Rotavapor® App • •

Biblioteca de solventes • •
Destilação dinâmica para partida 

instantânea • •

Destilação automática/detecção de 

espuma • •

Operação guiada (métodos) •
Registro de dados e mapeamento •

B-301: Temperatura máxima: 95 °C / tamanho máx. do balão: 1 L, B-305: Temperatura máxima: 220 °C / tamanho máx. do balão: 5 L

Página

A melhor solução para suas necessidades
Comparação segundo as necessidades, aplicações e características
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Bomba de Vácuo Recirculador Chiller

V-100 V-300 V-600 F-100 F-105 F-305 F-308

• •

•

• •
Características

1.5 1.8 3.1 Capacidade de vácuo [m3/h]

10 5 1.5 Vácuo final [mbar]

32 – 57 32 – 57 40 – 64 60 60 54 55
Nível de ruído [dB]

• • ATEX 3GT3IIBx

• •
Observação/ supervisão pela janela de 

vidro

fixo 10 -10 – 25 -10 – 25 -10 – 25 Faixa de temperatura [°C]

300 390 440 730 Capacidade de resfriamento [W] a 10 °C

- 120 250 450 Capacidade de resfriamento [W] a 0 °C

• • Travamento da temperatura

Combination with BUCHI Interfaces

I-100 I-300  

I-300 Pro

I-300  

I-300 Pro**

I-100 I-300

I-300 Pro

I-300  

I-300 Pro

Interface compatível

• • • • • • Partida/parada automática

• • Ajuste/controle de temperatura

• • Velocidade controlada

• • • •
Modo de economia de energia / Modo 
ECO

** Em combinação com LegacyBox
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Rotavapor® Dynamic
Configure sua solução expansível para máxima conveniência

Sua solução Rotavapor® Dynamic é formada por: Rotavapor® R-300 (com vidraria revestida P+G), 
Interface I-300 ou I-300 Pro, Bomba de Vácuo V-300 e um Recirculador Chiller F-305 ou F-308 
(opcional).

1 R 0 01 S 3

Rotavapor®

1  Elevação manual
2  Elevação eletrônica

Tensão
1  220 – 240 V
2  100 – 120 V

Banhos de aquecimento
1   B-301: 20 °C a 95 °C (água),  

tamanho máx. do balão 1 L
5   B-305: 20 °C a 220 °C,  

tamanho máx. do balão 5 L

Módulo de vidro
1  Junta padrão 29/32
2  Junta padrão 24/40

V   Condensador vertical: Usado junto com o 
chiller ou água de torneira

C   Cold trap: Usado para solventes de baixo ponto 
de ebulição junto com, por exemplo, gelo seco

Recirculador Chiller
0  Sem chiller
1  F-305: –10 a 25 °C, capacidade de resfriamento 550 W a 15 °C
2  F-308: –10 a 25 °C, capacidade de resfriamento 900 W a 15 °C

Bomba de vácuo 
A Bomba de Vácuo V-300 é uma parte integrada de todo 
sistema Rotavapor® R-300.

Configure seu sistema individual Rotavapor® :
www.buchi.com/Rotavapor

Interfaces 
S   I-300: Botão de navegação e teclas de função; modos de operação:  

manual, temporizador, biblioteca de solvente, destilação automática,  
secagem

P   I-300 Pro: Touch screen e botão de navegação; modos de operação:  
como a operação guiada I-300 plus, registro, mapeamento
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Rotavapor® Essencial
Configure sua solução atendendo as necessidades essenciais

Sua solução Rotavapor® Essential é formada por: Rotavapor® R-100, Interface I-100, Bomba de Vácuo 
V-100, Recirculador Chiller F-100 ou F-105 (opcional).

1 01 1 0

Módulo de vidro
V    Condensador vertical: Usado junto com o 

chiller ou água de torneira
C    Cold trap: Usado para solventes de baixo 

ponto de ebulição junto com, por exemplo, 
gelo seco

Junta padrão
Define as dimensões (ID/comprimento) do 
duto de vapor em milímetro
1 SJ 29/32
2 SJ 24/40

Revestimento de proteção
Vidraria revestida em plástico protege contra  
dano mecânica e evite perda da amostra.
0 Sem
1 Revestimento de segurança

Recirculador Chiller
0 Sem chiller
1 F-100: fixo 10 °C, capacidade de resfriamento 400 W a 15 °C
2 F-105: 0 a 25 °C, capacidade de resfriamento 500 W a 15 °C

Bomba de vácuo e interface
A Bomba de Vácuo V-100 com interface I-100 é 
uma parte integrada de todo sistema Rotavapor® 
R-100.

Tensão
1  220 – 240 V
2  100 – 120 V

Configure seu sistema individual Rotavapor® :
www.buchi.com/Rotavapor
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Beneficie-se do líder do mercado
Recursos valiosos e práticos da solução Rotavapor® Dynamic

Envio de notificações – Reduz seu tempo junto ao Rotavapor®

O Rotavapor® App para iOS, Android e Windows ofe-
rece visualização em tempo real de todos os parâ-
metros de processo como velocidade de rotação, 
temperatura (aquecimento, resfriamento, vapor) e 
pressão. O envio de notificações irá alertá-lo quando 
necessário. Em combinação com a Interface I-300 
Pro é possível fazer a representação gráfica adicional 
dos parâmetros no dispositivo móvel.

Métodos – Melhore a reprodutibilidade e ganhe tempo

Destilação
gradiente, AutoDest ou pressão fixa

Drenagem
alerte o usuário quando o destilado 
precisa ser drenada

Secagem
rotação no sentido horário e anti-horário

Aeração
alerte o usuário quando o processo for 
concluído

Até então o processo de destilação exigia supervisão 
regular para garantir a operação adequada. O I-300 
Pro oferece agora métodos definidos pelo usuário que 
conduzem o processo. O envio de notificações alerta 
quando a intervenção manual se faz necessária.
A mais recente inovação da BUCHI, ganhe tempo 
eliminando a necessidade de supervisão no local.

Destilação

Destilação

Secagem

Secagem
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Tempo usado para supervisão

Ganhe tempo para outras tarefas

Exemplo de um método típico:

Sensor de espuma – Lide com amostras que geram espuma sem a 
necessidade de intervenção manual

O sensor de espuma em conjunto com a Interface I-300 / 
I-300 Pro permite a destilação automática de amostras que 
geram espuma. O sensor faz a aeração automática do sistema 
temporariamente para evitar a extensa formação de espuma, 
enquanto mantém o vácuo em um nível constante.
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AutoDest – Destila automaticamente sem supervisão

O sensor AutoDest em conjunto com a Interface I-300 / I-300 Pro 
permite a destilação automática sem supervisão. O vácuo é otimi-
zado automaticamente de acordo com a capacidade de resfria-
mento do condensador. As emissões de solvente na atmosfera do 
laboratório são, portanto, minimizadas pois o condensador não é 
sobrecarregado.

B-301 – Reduz o tempo de aquecimento do banho

O pequeno Banho de aquecimento B-301 é formado por uma 
potência de aquecimento similar comparado ao Banho de aque-
cimento B-305. Uma vez que o volume do B-301 é 2,5 vezes me-
nor, o banho atinge a temperatura definida em um tempo menor.

B-301 B-305

4 min para 50 °C 8 min para 50 °C

Pmáx 1’100 W Pmáx 1’300 W

Balão de 1 L Balão de 5 L

Tmáx 95 °C Tmáx 220 °C

V-100/V-300/V-600 - Escolha dentre as várias opções de desempenho

As bombas de vácuo com diafragma em PTFE, quimicamente resistentes, são partes integradas dos sistemas 

Rotavapor® R-300 ou R-100. Controladas centralmente pela correspondente interface, elas apresentam diferentes 

níveis de desempenho e atendem às diversas necessidades de aplicações.

V-100 V-300 V-600

Vácuo final 10 ± 2 mbar 5 ± 2 mbar 1.5 ± 1 mbar

Capacidade de sucção 1.5 m3/h 1.8 m3/h 3.1 m3/h

95
B-305B-301
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Beneficie-se do líder do mercado
Perguntas mais frequentes

A C V S CR E BY HP

Aplicações

Diagonal Cold trap Vertical Refluxo Refluxo 

com cold 

trap

Expandido dupla 

camisa

High per-

formance

Destilação • • • • • • • •
Secagem • • • • • • • •
Concentração • • • • • • • •
Reação em refluxo • • •
Extração Soxhlet • •
Recristalização • • • • • • • •

Propriedades de solventes/amostras

Faixa do ponto de 
ebulição

M – A B – M M – A M – A B – M M – A M – A B – A

Projeção ou forma-
ção de espuma •1 •1 •1 •1 •1 • •1 •1

Características

Refrigeração LR MR LR LR MR LR LR LR

Faixa de temperatura 
de resfriamento

A M A A M A A A

Indicado para alta 
produtividade • • • • • •
Sensor de temperatura 
do vapor

Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível

Sensor de espuma • • • • • •
Destilação automática •2 •2 •2

Indicado para espaço 
limitado

EV EH EH EH EH EH EH EH

Superfície máx. do 

condensador [cm2]
1500 500 1500 1500 1500 500 1300 3000

Disponível para 

R-300 • • • • • • • •
Disponível para R-100 • •3

A = Alto   M = Médio   B = Baixo   EV = Espaço vertical limitado   EH = Espaço horizontal limitado
LR = Líquido de resfriamento   MR = Misturas de resfriamento (ex.: gelo seco/acetona)
1 Com adaptador Reitmeyer   2 Possível somente com o sensor AutoDest   3 Recursos limitados

Qual é a configuração mais adequada para minha aplicação?

A configuração é escolhida de acordo com os requisitos específicos da aplicação, propriedades 
dos solventes, das amostras e características do condensador.
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Max Loading V-Condenser (1500 cm²)
Max Loading HP Condenser (3000 cm²)

∆T 20 °C ∆T 30 °C

Acetone

Vacuum

∆t -20 %

L
o

ad
in

g
 %

Time

①
②

①

②

Onde a velocidade de rotação é exibida?

A velocidade de rotação, bem como a temperatura do banho de 
aquecimento e a posição de elevação, são exibidos no indicador 
integrado do banho. Ao usar uma interface esses parâmetros são 
exibidos no banho e na interface.

Como posso reduzir a emissão de ruído de uma bomba de vácuo?

Escolhendo uma bomba de velocidade controlada. A Bomba de 
Vácuo V-300 / V-600 em conjunto com a Interface I-300 / I-300 
Pro é acionada somente quando necessário. Isso reduz significati-
vamente a emissão de ruído e amplia a vida útil da bomba.

Posso reduzir o consumo de energia do sistema de evaporação?

Sim, o modo ECO é uma parte integrante do sistema BUCHI 
Rotavapor® R-300. O banho e o chiller entram para o modo 
de espera após um período de tempo pré-definido e são 
reinicializados automaticamente quando necessário.

Quando é recomendado um condensador de alta performance de  
3000 cm2?  

O condensador de alta performance é recomendado nos se-
guintes casos:
• Redução da emissão de solventes
• Para operação com maior diferença de temperatura 

(ΔT>20°C) e a baixas pressões
• Para evaporação de solventes com baixa ponto de 

ebulição
• Se for necessário um processo mais rápido e uma maior 

taxa de evaporação
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Beneficie-se do líder do mercado
Nossas recomendações para aumentar a eficiência da destilação

O extrato a seguir do Guia de Evaporação BUCHI irá ajudá-lo a melhorar a eficiência de seu pro-
cesso de evaporação, economizar tempo, economizar energia e reduzir o impacto ambiental.

Ângulo de imersão

Vantagens de um ângulo plano (10°)
 ∙ Maior percentual do balão de evaporação é imerso no  
meio de aquecimento

 ∙ Produz máxima agitação dentro do balão
Limitações de um ângulo plano
 ∙ O balão não pode ser totalmente submerso no meio de aquecimento
 ∙ As chances de projeção de amostra ou geração de espuma são maiores

  Recomendação: Use a posição padrão (25 °) para 
melhor eficiência sem comprometer a amostra risco

superfície  
molhada

35°:melhor imersão
10°: mais 
eficiência

25°:melhor escolha

Faça o download do guia de evaporação abrangente:
www.buchi.com/Rotavapor

T3

T1T2

ΔT ≥ 20 °C

ΔT  ≥ 20 °C

Temperaturas ideais

Regra Δ 20 °C
 ∙ Temperatura de aquecimento T1 ≥ 20 °C temperatura do vapor T2 ≥ 20 °C temperatura de resfria-
mento T3

Benefícios
 ∙ O condensador funciona em sua capacidade ideal sem sobrecarga
 ∙ A emissão de vapor na atmosfera do laboratório é minimizada

  Recomendação: Defina a temperatura do banho em 
50 °C. Aplique a regra ∆ 20 °C e o resultado é 50/30/10 °C:

 ∙ Temperatura do banho T1: 50 °C 
 ∙ Temperatura do vapor T2: 30 °C -> selecione a pressão  
para a temperatura do vapor equivalente a 30 °C  
(biblioteca de solvente;  
exemplo: para etanol defina a pressão em 102 mbar)

 ∙ Temperatura de resfriamento T3: 10 °C
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Velocidade de rotação

Vantagem da alta velocidade de rotação
 ∙ Produz máxima agitação dentro do balão e  
do banho para atingir máxima evaporação

Limitações da alta velocidade de rotação
 ∙ Mais vibrações
 ∙ Maior vazamento do meio de aquecimento

  Recomendação: Use 250 a 280 rpm para máxima agitação

Tamanho do balão de evaporação

Vantagens dos balões grandes
 ∙ A superfície maior resulta em maior agitação no interior do balão  
e maior capacidade de evaporação

 ∙ Menos colisão e formação de espuma

Limitações dos balões de tamanho grande
 ∙ Maior dificuldade ao transferir
 ∙ Menor flexibilidade para alterações do ângulo  
de imersão

   Recomendação: Selecione um balão que comporte aproximadamente duas vezes o volume inicial 
da amostra

Espessura do balão de evaporação

Vantagem das paredes finas
 ∙ Permite maior transmissão  de calor do banho para o vidro e portanto até o solvente  

Limitações das paredes finas
 ∙ Maior risco de quebra

   Recomendação: Use balões de 1,8 mm de espessura (1 L) para melhor transferência de calor com 
maior segurança

100 250 400
Velocidade de rotação [rpm]
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Complete seu portfólio de evaporação para laboratório
Produtos complementares e relacionados

Bomba de Vácuo Interface Recirculador Chiller Parallel Evaporator
Concentrador 
paralelo Forno de Vidro

As Bombas de Vácuo 
V-100, V-300 e V-600 po-
dem ser completamente 
integradas à sua solução 
de evaporação. Beneficie-
-se de seu tamanho com-
pacto e de sua operação 
silenciosa.

I-100, I-300 e I-300 Pro 
são unidades de controle 
central para evaporadores 
BUCHI, bombas de vácuo 
e chillers. Modos diferentes 
de otimização da operação 
de todos os parâmetros de 
processo.

Os recirculadores chillers 
 BUCHI podem ser comple-
tamente integrados a qual-
quer sistema Rotavapor®. 
Garantem a sustentabili-
dade do seu preparo de 
amostra.

O Multivapor™ é um eva-
porador paralelo  compacto 
com agitação em vórtex 
disponível em 6 ou 12 po-
sições, projetado para 
 otimizar fluxos de trabalho 
de processos já existentes.

O SyncorePlus  permite a 
evaporação paralela de 4 
a 96 amostras, de acordo 
com a escolha entre os seis 
racks intercambiáveis.

Pequenas quantidades de 
solvente destilam melhor 
no B-585 Kugelrohr. A 
opção B-585 Drying per-
mite temperaturas de até 
300 °C.

Vidrarias

Vidro com 
revestimento 
de plástico Rotavapor® Industrial Cromatografia Spray Dryer Ponto de Fusão

Usufrua da maior varie-
dade de condensadores 
e balões de vidro para 
otimizar seu processo 
evaporação.

Para maior segurança, a 
BUCHI oferece um reves-
timento de plástico de alta 
qualidade (P+G) para prati-
camente todas as vidrarias 
para evitar o estilhaçamen-
to do vidro.

Melhor desempenho em 
grande escala com o  
Rotavapor® R-220 Pro.

Purifique suas amostras 
utilizando cromatografia 
flash e/ou preparativa com 
nossos sistemas de Cro-
matografia Pure, ou com 
o nosso sistema modular 
Sepacore®.

O Mini Spray Dryer B-290 
é o equipamento ideal para 
transformar soluções líqui-
das em pó de forma rápida 
e cuidadosa.

Verifique a pureza de seus 
compostos com o  Melting 
Point M-560 ou M-565 
para determinação do pon-
to de fusão ou de ebulição. 
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Configure seu Rotavapor® BUCHI 
De acordo com sua necessidade com o novo BUCHI Rotavapor®  Con-
figurator System, é simples e fácil, basta escolher entre as várias op-
ções do menu e automaticamente o sistema cria um código de pedido 
e uma imagem do seu modelo personalizado do Rotavapor® BUCHI. 
Você poderá compartilhar as informações obtidas com outras pessoas 
ou solicitar uma cotação conosco

Configure seu sistema individual Rotavapor® :
www.buchi.com/rotavapor

Aprenda mais sobre evaporação e concentração
Nossos guias práticos resumem mais de 50 anos de experiência no 
desenvolvimento de aplicações oficiais e personalizadas. Além disso, 
o Laboratory Assistant oferece as informações teóricas essenciais 
para a preparação de amostras e dicas práticas. Aproveite esta 
grande variedade de recursos.

Encontre nossa literatura em:
www.buchi.com/literature

Descubra nossos inúmeros estudos de caso
A BUCHI oferece mais de 130 estudos de caso diferentes. Ao  utilizar 
informações reais, os estudos de caso disponíveis online demonstram 
as dificuldades enfrentadas por outros clientes e permitem que você 
visualize a ampla gama de aplicações suportadas por nossos produtos, 
sistemas, soluções e serviços.

Conheça nossos estudos de caso:
www.buchi.com/casestudies

Suporte e serviço ao cliente
Da viabilidade à manutenção preventiva

Você aprecia um serviço personalizado e efi ciente. Nossa rede de especialistas de aplicação 
e  técnicos de serviço assim como o grande números de clientes satisfeitos no mundo todo lhe 
asseguram que você escolheu o parceiro certo.

http://www.buchi.com/solvent-calculator
http://www.buchi.com/literature
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Aproveite nossos workshops, treinamentos 
e seminários
Nós regularmente oferecemos seminários práticos e workshops, 
muitas vezes com a colaboração de outros parceiros da área de 
preparação de amostras e análises. As contribuições dos clientes 
enfatizam o quanto nossas soluções facilitam suas rotinas. Nós 
também participamos de muitos congressos industriais e científi -
cos locais e internacionais.

Encontre um resumo das nossas atividades:
www.buchi.com/events

Minimize os tempos de parada
Evite os tempos de paralização dos equipamentos com manuten-
ção preventiva e pacotes de serviço feitos sob medida. Nós ofe-
recemos uma garantia de um ano sobre o produto e dez anos de 
disponibilidade de peças de reposição.

Entre em contato conosco:
www.buchi.com/warranty

Utilize seus instrumentos de forma mais eficaz
Nós lhe ajudamos a confi gurar seu equipamento da forma mais 
adequada para sua aplicação. Proporcionamos serviços completos 
de qualifi cação de instalação e operação (IQ/OQ) para assegurar a 
conformidade com FDA, BPL/BPM e GAMP. Seja uma instalação 
inicial, requalifi cação ou realocação, lhe fornecemos verifi cação de 
conformidade.

Encontre mais informações sobre nossos serviços em:
www.buchi.com/service-support

Rede global
Nossas fi liais e distribuidores qualifi cados asseguram proximidade 
onde quer que você esteja. Como estamos familiarizados com suas 
necessidades, utilizamos nossa experiência e conhecimento para 
proporcionar soluções de alta qualidade.

Entre em contato conosco:
www.buchi.com/worldwide



Estamos representados por mais de 100 parceiros de distribuição em todo o 
mundo. Encontre o seu representante local em: www.buchi.com

BUCHI Affiliates:

BUCHI Support Centers:

BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 1
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 64 64
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
Freecall 0800 414 0 414
T +49 201 747 490
F +49 201 747 492 0 
deutschland@buchi.com
www.buchi.com/de-de

BUCHI Sarl
FR – 91140 Villebon-sur-Yvette
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.com/fr-fr

BUCHI Ibérica S.L.U.
ES – 08960 Barcelona
T +34 936 06 8010
iberica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.com/it-it

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Offi ce Benelux
NL – 3342 GT 
Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30 
benelux@buchi.com
www.buchi.com/bx-en

BUCHI UK Ltd.
GB – Suffolk CB8 7SQ
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.com/gb-en

BUCHI Russia/CIS
RU – 127006 Moscow 
T +7 495 36 36 495
russia@buchi.com
www.buchi.com/ru-ru

BUCHI China
CN – 200233 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com/cn-zh

BUCHI (Thailand) Ltd. 
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
thailand@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Nihon BUCHI K.K.  
JP – Tokyo 110-0008 
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.buchi.com/jp-ja

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055 
T +91 22 667 75400
F +91 22 667 18986
india@buchi.com 
www.buchi.com/in-en

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15332
T +62 21 2222 9478
F +62 21 5568 7906
indonesia@buchi.com
www.buchi.com/id-in

BUCHI Korea Inc
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
korea@buchi.com
www.buchi.com/kr-ko

BUCHI Corporation
US – New Castle, 
Delaware 19720
Toll Free: +1 877 692 8244
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.buchi.com/us-en

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/br-pt

South East Asia

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Latin America

BUCHI Latinoamérica Ltda.
MX – Mexico City
T +52 55 9001 5386 
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

Middle East

BUCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai 
T +971 4 313 2860
F +971 4 313 2861
middleeast@buchi.com
www.buchi.com

NIR-Online GmbH
DE – 69190 Walldorf 
T +49 6227 73 26 60
F +49 6227 73 26 70
nir-online@buchi.com
www.nir-online.de

Quality in your hands

Distributors

11593197M pt-b 2108 /Dados técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio/Sistemas de qualidade ISO 9001.
A versão em inglês é a versão no idioma original e serve de base para todas as traduções para outros idiomas.


