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Conheça a nova geração de aspiradores e compressores da Fanem®. 
O Diapump® Colibri é um equipamento versátil e robusto, desenvolvido   
para atender uma ampla gama de procedimentos de aspiração 
de substâncias líquidas com diferentes densidades e para compressão de ar. 

Permite a sucção adequada em cada tipo de aplicação mediante controle 
e monitoração da pressão de aspiração ou compressão. Sua estrutura foi 
concebida com material que proporciona alta durabilidade, facilidade               
de manuseio e mobilidade, além disso sua utilização é indicada para 
variados ambientes de aplicações.

Aspirador DIAPUMP® Colibri DPA 40
• Gabinete construído com segurança IPX1 com carenagem de proteção;

• Motor de baixa rotação isento de óleo;

• Fluxo de ar aspirado 40 lpm;

• Vacuômetro com faixa de leitura de 0 à -760 mmHg / 0 à -100 kPa;

• Knob giratório para ajuste de pressão de vácuo;

• Faixa máxima de pressão -80 kPa / -600 mmHg;

• Acompanha frasco coletor graduado em policarbonato de 2 litros,    
com boia mecânica de segurança, todos autoclaváveis;

• Suporte para manuseio do equipamento em transporte;

• Filtro de ar na saída do ar aspirado para o ambiente;

• Filtro de ar instalado na entrada da aspiração.

Compressor DIAPUMP® Colibri DPC 40
• Gabinete construído com segurança IPX1 com carenagem de proteção;

• Motor de baixa rotação isento de óleo;

• Suporte para manuseio do equipamento em transporte;

• Manômetro com faixa de 0 à 30 lbf/pol² (0 à 2kgf/cm²);

• Filtro de ar instalado na saída do compressor;

• Knob giratório para ajuste de compressão.

Aspirador e Compressor DIAPUMP® Colibri DPCA 40
• Gabinete construído com segurança IPX1 com carenagem de proteção;

• Motor de baixa rotação isento de óleo;

• Fluxo de ar aspirado 40 lpm;

• Vacuômetro com faixa de leitura de 0 à -760 mmHg / 0 à -100 KPa;

• Knobs giratórios para ajuste de intensidade de pressão e compressão do ar;

• Faixa máxima de pressão -80 KPa / -600 mmHg;

• Frasco coletor graduado em policarbonato de 2 litros,                                        
com boia mecânica de segurança, todos autoclaváveis;

• Filtro de ar na saída do ar aspirado para o ambiente;

• Suportes para manuseio do equipamento em transporte;

• Manômetro com faixa de leitura de 0 à 30 lbf/pol² (0 à 2kgf/cm²);

• Filtro de ar instalado na entrada do aspirador.
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