
O vácuo medicinal
a seu serviço

Modulvide®  



As instalações ModulVide® 
estão concebidas para gerar 
vácuo por meio de um sistema 
de aspiração adaptável às 
necessidades de qualquer 
hospital ou clínica. 

Para atender a todas as necessidades dos 
nossos clientes, contamos com dois modelos:

O modelo ModulVide® MVL 
possui um sistema de bombas 
de vácuo rotativas de palhetas 
lubrificadas para a refrigeração, 
com maior rendimento 
e eficiência.

O modelo ModulVide® MVS 
possui um sistema de bombas 
onde não é necessário a utilização 
de óleo ou água para a refrigeração. 
Possui uma tela colorida com touch 
screen para gerenciamento 
de todo o sistema.



Os serviços do Módulo de Vácuo

INSTALAÇÃO
A Air Liquide se encarrega da instalação, 
seguindo os padrões de segurança aplicáveis.

MANUTENÇÃO
A Air Liquide assegura a manutenção 
e o controle da sua instalação.

CONCEPÇÃO
A Air Liquide propõe a configuração, no local
escolhido, da central de vácuo medicinal que
cobre suas necessidades atuais e futuras. 

• Continuidade  
de fornecimento

• Estrito respeito  
 às normas 

• Segurança 

• Confiabilidade 

• Consumo zero  
de água 

Normas - Módulo de Vácuo

ModulVide® é um sistema capaz de produzir vácuo 
para uso medicinal atendendo às recomendações 
da ABNT NBR 12.188 e da RDC 50/2002 da ANVISA. 

• A central inclui duas unidades de produção, que asseguram cada uma 100%  
do consumo máximo provável, com a possibilidade de funcionar alternadamente  
ou em paralelo, em caso de emergência. 

• A capacidade pulmão deve ter um volume que corresponda à vazão das bombas. 

• Sistema de filtragem bacteriológica para cada linha.

As garantias  
do Módulo  
de Vácuo

DIAGNÓSTICO
Estuda a instalação e equipamentos 
que melhor se adaptam às  
necessidades do cliente. 



•	 Garantia de qualidade e tecnologia para sua segurança.

•	 Geração de vácuo sem a necessidade de água.

•	 Funcionamento:  automático ou manual.

•	 Dupla filtragem, com filtros bacteriológicos 

individualizados para cada linha. 

•		 Atendimento às normas. 

•		 Manutenção controlada por software,  

no modelo completo.

• Diversas capacidades.

•	 Tela colorida com touch screen.

ModulVide® MVS

Modelos ModulVide® MVS com 2 bombas

Tipos de bomba utilizados

•	Garras •		Palheta
•			Tela	de	controle	do	equipamento	
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Modelos Vazão nominal 
(m3/h)

Dimensões do gabinete 
(L x A x P)* (m)

Tanques 
(L)

Instalação Peso
 (módulo+tanques)(kg)

MVS 30 2B 2 x 30 1,40 x 0,90 x 0,64 315 Horizontal 280

MVS 40 2B 2 x 48 1,40 x 0,90 x 0,64 315 Horizontal 280

MVS 60 2B 2 x 75 1,70 x 1,20 x 0,80 500 Horizontal 640

MVS 100 2B 2 x 96 1,70 x 1,20 x 0,80 500 Horizontal 640

MVS 140 2B 2 x 135 1,70 x 1,20 x 0,80 500 Horizontal 640

MVS 180 2B 2 x 175 1,70 x 1,20 x 0,80 500 Horizontal 640

MVS 300 2B 2 x 300 1,70 x 1,80 x 1,20 1.000 Vertical 800

MVS 360 2B 2 x 360 1,70 x 1,80 x 1,20 1.000 Vertical 800

MVS 600 2B 2 x 600 2,10 x 1,80 x 1,60 1.000 Vertical 1.200

Legenda: (L x A x P) = Largura x Altura x Profundidade.
Tensão elétrica para todos os modelos (220V, 380V ou 440V - 3F). 



•	 Garantia de qualidade e tecnologia 

para sua segurança.

•		 Geração de vácuo sem  

a necessidade de água.

•	 Funcionamento: automático ou manual.

• Dupla filtragem, com filtros bacteriológicos 

individualizados para cada linha.

•		 Atendimento às normas. 

•	 Diversas capacidades.

• Sistema compacto. 

•		 Garantia de vácuo preciso e eficiente.

ModulVide® MVL

Tipo de bomba 
utilizado •		Palheta

Modelos ModulVide® MVL com 2 bombas 
Modelos Vazão nominal 

(m3/h)
Dimensões do gabinete 

(L x A x P)* (m)
Tanques 

(L)
Instalação Peso

 (módulo+tanques)(kg)

MVL 30 2B ST 2 x 30 2,0 x 1,60 x 0,80 300 Horizontal 350

MVL 40 2B ST 2 x 48 2,0 x 1,60 x 0,80 300 Horizontal 360

MVL 60 2B ST 2 x 76 2,70 x 1,70 x 0,80 500 Horizontal 480

MVL 120 2B ST 2 x 120 2,70 x 1,70 x 0,80 500 Horizontal 530

MVL 175 2B ST 2 x 175 2,70 x 1,70 x 0,80 500 Horizontal 670

MVL 300 2B ST 2 x 300 2,48 x 2,0 x 1,20 1.000 Horizontal 850

MVL 360 2B ST 2 x 360 2,48 x 2,0 x 1,20 1.000 Horizontal 980

Tensão elétrica para todos os modelos (220V, 380V ou 440V - 3F). 
Legenda: (L x A x P) = Largura x Altura x Profundidade.



Air Liquide Healthcare é líder mundial em gases medicinais, atendimento domiciliar, produtos para higiene e ingredientes especiais para a saúde. Nosso objetivo é oferecer 
aos clientes a continuação dos cuidados do hospital ao lar com produtos médicos, ingredientes especiais e serviços que contribuam para a proteção de vidas vulneráveis.

Contato:
Av. das Nações Unidas, nº 11.541 
19º andar - Brooklin Novo - São Paulo - SP
webmaster.brasil@airliquide.com

Relação completa das unidades: 
www.airliquide.com.br/unidades
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