
Memorial Descritivo de Produto

Extrator de fumos de solda MobiVAC 2.0

O  MobiVAC 2.0 é um sistema de extração de fumos de solda que garante uma redução 
eficiente nos níveis de contaminantes e oferece maior segurança ao soldador.

Seu projeto e construção foram desenvolvidos de forma a atender as normas regulamentadoras 
brasileiras como as: NR7, NR9, NR10, NR12, NR13, NR15, NR17. Também atende as normas 
americanas e europeias que tratam de segurança no processo de soldagem como as: WL-COSHH, 
BS EN 13857, BS EN 349, CDC OSHA NIOSH 29. Acompanha laudo de conformidade técnica com as 
normas brasileiras por profissional licenciado pelo CREA.

A superioridade do sistema de alto vácuo é descrita pelo HSE (Health and Safety Executive), órgão 
governamental Britânico que trata sobre segurança do trabalho. Em suas diretrizes de segurança 
no processo de soldagem (WL-COSHH), é definido que os fumos gerados na solda devem ser 
extraídos localmente o mais próximo possível da sua geração, sugerindo a utilização dos LEVs 
(Local Exhaust Ventilation) ou exaustores de fumos locais. Isso torna o MobiVAC 2.0 o mais 
indicado para uma extração eficiente dos fumos gerados pela soldagem a arco elétrico.

Tabela de Características Técnicas:

Consumo típico de energia: < 1kW/h 

Consumo de corrente: 8A

Tensão de operação 220Vac 60Hz bi ou monofásico.

Peso: 29kg

Dimensões: 350 x 820 mm

Regulagem de vácuo e potência: Eletrônica

Capacidade de vazão: 340m3/h

Capacidade de vácuo: 12kPa (estática)

Sistema de partida e parada por 
detecção de arco (Start-Stop)

Incluso, sistema eletrônico e de geração de vácuo imediata.

Ruido gerado: < 65dB

Sistema de limpeza do filtro: Injeção de ar comprimido (Manual ou Automático)

Filtro : Classe M de longa duração (Aprox. 2000h de solda)



Descrição do sistema de extração de fumos de solda MobiVAC 2.0:

� Sistema de extração para ponto de solda individual, garantindo a eficiência e bom 
funcionamento em cada posto de trabalho.

� Consumo nominal de energia abaixo de 1kW/h. O sistema de detecção de arco aciona a 
aspiração somente quando há o arco elétrico, permitindo uma economia de energia de até 
80% comparado ao uso contínuo. O uso somente quando necessário amplia a vida útil do
equipamento.

� As turbinas de baixa inércia e o pequeno volume permitem a geração de vácuo instantânea.

� Alimentação 220VAC mono ou bifásico de baixo consumo de corrente (8 A), facilita a 
instalação e possibilita a utilização de tomadas comuns.

� Peso total do sistema abaixo dos 30kg com alças e rodízio. Possibilita que um trabalhador 
possa transportá-lo sozinho se necessário, seguindo as normas de ergonomia do trabalho.

� Sistema exclusivo de controle eletrônico de potência das turbinas garante uma maior 
eficiência energética e uma maior durabilidade das turbinas e do filtro.

� Capacidade de vazão acima dos 330m3/h por ponto de solda, garantindo uma extração 
eficiente dos fumos.

� Sistema Start-Stop, já incluso, garante ao sistema uma alta eficiência energética, operando 
somente quando a solda estiver ativa. 

� Nível de ruído gerado em operação abaixo dos 65db, não expondo o operador a mais um 
risco ambiental.

� Sistema de filtragem com limpeza: menor custo de manutenção com o filtro de longa 
durabilidade e um sistema de limpeza do filtro que pode operar automaticamente.

� Filtro classe M garante que 99,8% dos contaminantes acima de 0,5µm sejam filtrados.


