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Sistemas de aspiração SILENT
Aspiração potente e silenciosa
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silent compact

Limpeza e tranquilidade reunidas
Uma estação de trabalho com poeiras finas 
fortemente reduzidas e, ao mesmo tempo, um nível 
de ruído agradavelmente baixo facilita muito o 
trabalho. Os sistemas de aspiração SILENT são, 
portanto, não só extremamente potentes, (confor-
me a versão) com um fluxo volumétrico de até 
4 000 l/min, mas também surpreendentemente 
silenciosos, graças a estudos psicoacústicos.

Basta começar, uso intuitivo
Os sistemas de aspiração Renfert podem ser 
conectados, operados, limpos e com manutenção 
simples e rápida. Eles oferecem para cada exigência 
a técnica de filtro correta (conforme a versão, com 
ou sem saco de poeira). A parte frontal do equipa-
mento oferece acesso direto a todos os controles. 
Todos os parâmetros podem ser ajustados facilmen-
te devido o painel de comando ou de um claro visor 
multifuncional. 

Sistemas de aspiração que 
são potentes e silenciosos 
ao máximo
É fácil se concentrar e manter limpa a  
estação de trabalho: com os sistemas de 
aspiração SILENT.

Basta conectar e aspirar
É possível comandar os equipamentos que 
produzem poeira juntamente com os 
sistemas de aspiração de estações de 
trabalho facilmente devido a calibração do 
sistema automático de liga/desliga.
A interface CLP assegura a comunicação 
bidirecional inteligente com a unidade 
CAM. 

www.t1p.de/silent-extraction-pt

Calibragem simples  
da ligação automática  

em poucas etapas

Aumentar a segurança de processos 
com a sofisticada tecnologia do motor
Duas tecnologias de motores, caracterizadas por 
uma vida útil muito longa, estão disponíveis. 
Os motores coletores, que possuem um controle 
transformador sofisticado, oferecem um tempo 
de funcionamento do motor de > 1 000 horas. Se 
o motor deve ser substituído depois de um longo 
período de serviço, isso se faz facilmente em 
poucos minutos. Da mesma forma, os motores EC 
com tecnologia de motor sem escovas permitem 
alta durabilidade de > 5 000 horas de funciona-
mento.

Visão geral dos sistemas  
de aspiração SILENT

Indicação Características

Aspiração 
para uma 
estação de 
trabalho

Aspiração 
para duas 

estações de 
trabalho

Aspiração 
para quatro 
estações de 

trabalho

Aspiração 
para equipa-

mentos

Aspiração 
para unida-
des CAM

Saco do 
filtro

Sem saco  
coletor, com 

limpeza auto-
mática do filtro

Motor  
coletor

Turbina  
EC

SILENT V4
230 V
No. 2933 0000

■ ■ ■

SILENT EC2
220–240 V
No. 2937 0000
120 V
No. 2937 1000
100 V
No. 2937 2000

■ ■ ■

SILENT TC2
220–240 V
No. 2936 0000

■ ■ ■

SILENT TS2
220–240 V
No. 2930 0050
120 V
No. 2930 1050

■ ■ ■

SILENT TC
220–240 V
No. 2935 0000

■ ■ ■ ■

SILENT TS
220–240 V
No. 2921 0050
100–120 V
No. 2921 1050

■ ■ ■ ■

SILENT compact
220–240 V
No. 2934 0000
120 V
Art. No. 2934 1000
100 V
Art. No. 2934 1500

■ ■ ■ ■

SILENT powerCAM EC
220–240 V
No. 2939 0000
120 V
No. 2939 1000
100 V
No. 2939 2000

■ ■ ■

SILENT compactCAM
230–240 V
No. 2934 2000
220 V
No. 2934 2500
120 V
No. 2934 3000
100 V
No. 2934 3500

■ ■ ■

NOVIDADE

NOVIDADE
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SILENT V4
Aspiração para quatro estações de  
trabalho

Poderosa unidade de aspiração, sem saco coletor 
de poeira, com quatro saídas de sucção controla-
das independentemente, limpeza pneumática de 
filtro fino e duradoura tecnologia de motor EC.

Informações para encomenda
SILENT V4, 230 V | 50/60 Hz No. 2933 0000

Mangueira de aspiração, 3 m (inclui 2 conectores finais) No. 90003 4240

Mangueira de aspiração, 6 m No. 90115 0823

Mangueira de aspiração, 9 m No. 90215 0823

Jogo de conectores finais, 2 unidades No. 2921 0003

Exaustão externa de ar No. 2933 0002

Mangueira de ar de refrigeração, para integração em móveis No. 2933 0003

Pés de apoio com altura regulável, para integração em móveis No. 2933 0004

Conjunto de ligação, 2x controles remotos por mouse,  
caixa de distribuição, cabo de interface QCB No. 2933 0420

Controle remoto por mouse, 1 unid. No. 2933 0400

Kit de personalização frontal do painel No. 2933 0005

Válvula de pressão, reta No. 90002 1526

Acessórios complementares Páginas 14–15

Dados técnicos – SILENT V4
Tensão / frequência de rede admissível 220–240 V +/- 10%, 50/60 Hz

Tensão nominal 230 V

Consumo de potência da turbina de aspiração 1400 W (230 V)

Fluxo volumétrico (máx.) 4000 l/min (2.35 ft³/s)

Grau do vácuo na aspiração, máx. 110 hPa (1.6 psi)

Qualidade do filtro Classe M conforme a EN 60335-2-69

Pressão de ligação mín./ máx. 4,5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi)

Número de estações de aspiração 4

Nível de pressão acústica (LpA) com fluxo volumétrico máx.                                              63 dB (A)

Volume do coletor de poeira ~ 12 l (3.17 gal)

Peso (vazio) ~ 45 kg (99.36 lbs)

Dimensões                                                     (L x A x P) 350 x 750 x 590 mm (13.78 x 29.53 x 23.23")

Ø boca de sucção interior 38 mm (1.50")

Ø boca de sucção exterior 45 mm (1.77")

Dados técnicos – Quattro Control Box
Tensão / frequência de rede admissível 220–240 V, 50/60 Hz

Potência máx. de ligação de uma tomada para equipamentos                                              2300 W

Potência máx. de ligação da QCB no total 2300 W

Fusível de entrada para rede 10 A (T)

Dimensões (L x A x P) 170 x 130 x 130 mm (6.69 x 5.12 x 5.12")

Peso aprox. 1 kg (2.2 lbs)

Fornecimento SILENT V4

SILENT V4, cabo alimentação, Quattro Control Box (= QCB), cabo alimenta-
ção QCB, cabo interface QCB, kit de suporte QCB, mangueira ar comprimido

Vantagens
�� Processo econômico devido ao motor com baixa manuten-

ção com tecnologia EC (> 5 000 horas de funcionamento).

�� Consistente desempenho de sucção devido ao inovador 
sistema de limpeza pneumática dos filtros.

�� Baixo ruído operacional de no máx. 63 dB(A).

Detalhes
�� Potência de aspiração onde e quando necessário me-

diante quatro válvulas comandadas separadamente e o 
ajuste automatico.

�� Operação intuitiva e centralizada no confortável visor 
de LCD e com controle remoto opcional.

�� Conexão central de todos equipamentos de trabalho ao 
Box de Controle (Quattro Control Box).

Making work easy
O motor EC não coletor tem um tempo de vida útil niti-
damente mais longo do que os motores com coletores 
(> 5 000 horas de funcionamento). Essa tecnologia durável 
de motor garante altíssima segurança de processos e eco-
nomiza custos de serviços e de manutenção. 

“Com o Box de controle de estações eu pude 
conectar o equipamento no laboratório de teste 
quase sem extensão de cabo de rede. Além 
disso, essa técnica inovadora inclui uma proteção 
contra sobrecarga.”

Joanna Deligianni 
Gestão de produtos, Técnica em Prótese Dentária

SILENT EC2
Aspiração para duas estações de  
trabalho

Poderosa unidade de aspiração, sem saco coletor 
de poeira, com duas saídas de sucção controla-
das independentemente, limpeza automática dos 
filtros e motor com tecnologia EC.

Vantagens
�� Processo econômico devido ao motor com baixa manu-

tenção com tecnologia EC (> 5 000 horas de funciona-
mento).

�� Potência de aspiração constante devido a regulagem 
automática.

�� Baixo ruído operacional de no máx. 55 dB (A).

Detalhes
�� Sem custos adicionais com saco coletor de poeira.

�� Operação intuitiva incl. a calibragem da peça de mão no 
grande visor multifuncional.

Dados técnicos
Tensão / frequência de rede  
admissível

220–240 V, 50/60 Hz | 120 V, 50/60 Hz | 
 100 V, 50/60 Hz

Consumo de potência da turbina  
de aspiração 1610 W (230 V) | 1440 W (120 V) | 1150 W (100 V)

Fluxo volumétrico (máx.) 3980 l/min (2.34 ft³/s)

Grau do vácuo na aspiração, máx. 257 hPa / 3.73 psi (230 V) | 262 hPa /  
3.80 psi (120 V) | 255 hPa / 3.70 psi (100 V)

Qualidade do filtro Classe M conforme a EN 60335-2-69

Potência máxima de ligação permitida  
para a tomada do equipamento 1840 W (230 V) | 430 W (120 V) | 350 W (100 V)

Potência máxima de ligação 3450 W (230 V) | 1800 W (120 V) | 1500 W (100 V)

Pressão de ligação mín./ máx. externo 4,5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi)

Número de estações de aspiração 2

Nível de pressão acústica (LpA)  
com fluxo volumétrico máx. 55 dB (A)

Volume do coletor de poeira ~ 7,0 l (1.85 gal)

Peso (vazio) ~ 18,5 kg (40.8 lbs.)

Dimensões (L x A x P) 285 x 535 x 540 mm (11.2 x 21.1 x 21.2")

Ø boca de sucção interior 45 mm (1.77")

Ø boca de sucção exterior 50 mm (1.97")

Informações para encomenda
SILENT EC2, 220–240 V | 50/60 Hz No. 2937 0000 

SILENT EC2, 120 V | 50/60 Hz No. 2937 1000 

SILENT EC2, 100 V | 50/60 Hz No. 2937 2000 

Conjunto básico de saco para poeira para SILENT TC, TC2, EC2 No. 2934 0015

Exaustão externa de ar SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC No. 2937 0002

Válvula de pressão, reta No. 9 0002 1526

Acessórios complementares Páginas 14–15

Fornecimento SILENT EC2

SILENT EC2, Quick Start Guide, Quick Reference Card, mangueira de 
ar comprimido (firmemente ligados), kit para ligação, 2 válvulas de 
pressão com boca de sucção (já instaladas), mangueira de aspiração 
4 m, 4 conexões finais
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      SILENT TC2
Aspiração para duas estações de  
trabalho

Poderosa unidade de aspiração, sem saco coletor 
de poeira, com duas saídas de sucção controla-
das independentemente, limpeza automática dos 
filtros e motor coletor duradouro.

NOVIDADE

Dados técnicos
Tensão / frequência de rede admissível 220–240 V, 50/60 Hz

Consumo de potência da turbina de aspiração 850 W (230 V)

Fluxo volumétrico (máx.) 3980 l/min (2.34 ft³/s)

Grau do vácuo na aspiração, máx. 281 hPa / 4.1 psi (230 V)

Qualidade do filtro Classe M conforme a EN 60335-2-69

Potência máxima de ligação permitida  
para a tomada do equipamento 2000 W (230 V)

Potência máxima de ligação 2850 W (230 V)

Pressão de ligação mín./ máx. 4,5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi)

Número de estações de aspiração 2

Nível de pressão acústica (LpA)  
(com fluxo volumétrico máx.) 55 dB (A)

Volume do coletor de poeira 7,0 l (1.85 gal)

Peso (vazio) 23 kg (50.7 lbs.)

Dimensões (L x A x P) 285 x 535 x 540 mm (11.2 x 21.1 x 21.2")

Ø boca de sucção interior 45 mm (1.77")

Ø boca de sucção exterior 50 mm (1.97")

Informações para encomenda
SILENT TC2 , 220–240 V | 50/60 Hz No. 2936 0000  

Conjunto básico de saco para poeira para SILENT TC, TC2, EC2 No. 2934 0015

Exaustão externa de ar SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC No. 2937 0002

Válvula de pressão, reta No. 9 0002 1526

Acessórios complementares Páginas 14–15

Fornecimento SILENT TC2

SILENT TC2, Quick Start Guide, mangueira de ar comprimido (firme-
mente ligados), kit para ligação, 2 válvulas de pressão com boca de 
sucção (já instaladas), mangueira de aspiração 4 m, 4 conexões finais

Vantagens
�� Potência de aspiração constante devido a regulagem 

automática.

�� Vida útil 3x mais longa em comparação com motores 
coletores convencionais (1 000 horas de funcionamen-
to garantidas)

�� Baixo ruído operacional de no máx. 55 dB (A).

Detalhes
�� Sem custos adicionais com saco coletor de poeira.

�� Trabalho sem interrupção devido à possibilidade de  
troca de motor em poucos minutos.

�� Redução eficaz da poeira devido ao grande fluxo volu-
métrico (aprox. 4 000 l/min.).

SILENT TS2
Aspiração para duas estações de  
trabalho

Poderosa unidade de sucção com duas saídas de 
sucção controladas separadamente, motor coletor 
durável e duplo sistema de filtros. 

Dados técnicos
Tensão / frequência de rede admissível 220–240 V, 50/60 Hz | 120 V, 60 Hz    

Consumo de potência da turbina de aspiração 1400 W 

Fluxo volumétrico (máx.) 3300 l/min (1.94 ft³/s) 

Grau do vácuo na aspiração, máx. 200 hPa (2.9 psi) 

Qualidade do filtro Classe M conforme a EN 60335-2-69

Potência máxima de ligação permitida  
para a tomada do equipamento 2000 W (230 V) | 360 W (120 V)

Potência máxima de ligação 3400 W (230 V) | 1800 W (120 V)

Fusível de entrada para rede 2 x 15 A (T)

Pressão de ligação mín./ máx. externo 4,5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi)

Número de estações de aspiração 2

Nível de pressão acústica (LpA)  
(com fluxo volumétrico máx.) 59 dB (A)

Volume do coletor de poeira 7,5 l (2 gal)

Peso (vazio) ~ 27 kg (59.5 lbs.)

Dimensões (L x A x P) 224 x 591 x 584 mm (8.8 x 23.3 x 23.0")

Ø boca de sucção interior 45 mm (1.77")

Ø boca de sucção exterior 50 mm (1.97")

Informações para encomenda
SILENT TS2, 220–240 V | 50/60 Hz No. 2930 0050

SILENT TS2, 120 V | 60 Hz No. 2930 1050

Jogo de sacos coletores de pó, 5 unidades No. 2921 0002

Adaptador para exaustão externa de ar SILENT TS / TS2 No. 2921 0004

Válvula de pressão, reta No. 9 0002 1526

Acessórios complementares Páginas 14–15

Fornecimento SILENT TS2

SILENT TS2, mangueira de aspiração 4 m, 4 conectores finais de PVC

Vantagens
�� Potência de aspiração constante devido a regulagem 

automática.

�� Baixo ruído operacional de no máx. 59 dB(A).

�� Vida útil 3x mais longa em comparação com motores 
coletores convencionais (1 000 horas de funcionamen-
to garantidas)

Detalhes
�� Operação intuitiva incl. a calibragem da peça de mão no 

grande visor multifuncional.

�� Grande proteção da saúde devido sistema de 2 filtros 
da classe de poeira M, filtro H/Hepa opcional.

�� Trabalho sem interrupção devido à possibilidade de  
troca de motor em poucos minutos.
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      SILENT TC
Aspiração para uma estação de trabalho

Poderosa unidade de aspiração, sem saco coletor 
de poeira, limpeza automatica dos filtros e motor 
coletor duradouro.

NOVIDADE

Vantagens
�� Sem custos adicionais com saco coletor de poeira.

�� Baixo ruído operacional de no máx. 54,3 dB (A).

�� Vida útil 3x mais longa em comparação com motores 
coletores convencionais (1 000 horas de funcionamen-
to garantidas)

Detalhes
�� Uso confortável do sistema automático de ligação por 

mejo de uma combinação de teclas.

�� Trabalho sem interrupção devido à possibilidade de  
troca de motor em poucos minutos.

Dados técnicos
Tensão / frequência de rede admissível 220–240 V, 50/60 Hz

Consumo de potência da turbina de aspiração 850 W (230 V)

Fluxo volumétrico (máx.) 3980 l/min (2.34 ft³/s)

Grau do vácuo na aspiração, máx. 281 hPa / 4.1 psi (230 V)

Qualidade do filtro Classe M conforme a EN 60335-2-69

Potência máxima de ligação permitida  
para a tomada do equipamento 2000 W (230 V)

Potência máxima de ligação 2850 W (230 V)

Número de estações de aspiração 1

Nível de pressão acústica (LpA)  
(com fluxo volumétrico máx.) 54,3 dB (A)

Volume do coletor de poeira 7,0 l (1.85 gal)

Peso (vazio)                      22,0 kg (48.5 lbs.)

Dimensões (L x A x P) 275 x 535 x 540 mm (10.8 x 21.1 x 21.3")

Ø boca de sucção interior 45 mm (1.77")

Ø boca de sucção exterior 50 mm (1.97")

Fornecimento SILENT TC

SILENT TC, Quick Start Guide, mangueira de aspiração 3 m, 2 cone-
xões finais

Informações para encomenda
SILENT TC, 220–240 V | 50/60 Hz No. 2935 0000 

Conjunto básico de saco para poeira para SILENT TC, TC2, EC2 No. 2934 0015

Exaustão externa de ar SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC No. 2937 0002

Acessórios complementares Páginas 14–15

SILENT TS
Aspiração para uma estação de trabalho

Alta performance de aspiração com duradouro 
motor coletor e sistema duplo de filtros.

Vantagens
�� Baixo ruído operacional de no máx. 63 dB(A).

�� Vida útil 3x mais longa em comparação com motores 
coletores convencionais (1 000 horas de funcionamen-
to garantidas)

�� Grande proteção da saúde devido sistema de 2 filtros 
da classe de poeira M, filtro H/Hepa opcional.

Detalhes
�� Trabalho sem interrupção devido à possibilidade de  

troca de motor em poucos minutos.

�� Redução eficaz da poeira devido ao grande fluxo volu-
métrico (aprox. 3 300 l/min.).

Dados técnicos
Tensão / frequência de rede admissível 220–240 V, 50/60 Hz | 100–120 V, 50/60 Hz    

Consumo de potência da turbina  
de aspiração 1400 W (230 V,120 V) | 1000 W (100 V) 

Fluxo volumétrico (máx.) 3300 l/min (230 V, 120 V) (1.94 ft³/s) |   
2900 l/min (100 V) (2.0 ft³/s) 

Grau do vácuo na aspiração, máx. 200 hPa (2.9 psi)

Qualidade do filtro Classe M conforme a EN 60335-2-69

Potência máxima de ligação permitida  
para a tomada do equipamento 2000 W (230 V) | 360 W (120 V) | 500 W (100 V) 

Potência máxima de ligação 3400 W (230 V) | 1800 W (120 V) | 1500 W (100 V)

Fusível de entrada para rede 2 x 15 A (T)

Número de estações de aspiração 1

Nível de pressão acústica (LpA)  
(com fluxo volumétrico máx.) 63 dB (A)

Volume do coletor de poeira 7,5 l (2 gal)

Peso (vazio) ~ 26 kg (57 lbs.)

Dimensões (L x A x P) 224 x 591 x 564 mm (8.8 x 23.3 x 22.2")

Ø boca de sucção interior 32 mm (1.26")

Ø boca de sucção exterior 40 mm (1.57")

Informações para encomenda
SILENT TS, 220–240 V | 50/60 Hz No. 2921 0050

SILENT TS, 100–120 V | 50/60 Hz No. 2921 1050

Jogo de sacos coletores de pó, 5 unidades No. 2921 0002

Adaptador para exaustão externa de ar SILENT TS / TS2 No. 2921 0004

Válvula de pressão, reta No. 9 0002 1526

Acessórios complementares Páginas 14–15

Fornecimento SILENT TS

SILENT TS, mangueira de aspiração de 3 m, saco especial coletor de 
pó, filtro fino, bico universal para mangueira
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SILENT compact
Aspiração para uma estação de trabalho

Compacta unidade de aspiração, sem saco coletor 
de poeira, com limpeza automática do filtro  
e duradouro motor coletor.

Dados técnicos

Tensão / frequência de rede admissível 220–240 V, 50/60 Hz | 120 V, 50/60 Hz |  
100 V, 50/60 Hz

Tensão nominal 230 V / 120 V / 100 V

Consumo de potência da turbina  
de aspiração 490 W (230 V) | 480 W (120 V) | 480 W (100 V)

Fluxo volumétrico (máx.) 2500 l/min (1.47 ft³/s)

Grau do vácuo na aspiração, máx. 219 hPa (3.2 psi) 

Qualidade do filtro Classe M conforme a EN 60335-2-69

Potência máxima de ligação permitida  
para a tomada do equipamento 1350 W (230 V) | 480 W (120 V)  | 320 W (100 V)

Número de estações de aspiração 1

Nível de pressão acústica (LpA)  
(com fluxo volumétrico máx.) 55 dB (A)

Volume do coletor de poeira ~ 2,6 l (0.69 gal)

Peso (vazio) ~ 13,2 kg (29.1 lbs)

Dimensões (L x A x P) 245 x 440 x 500 mm (9.6 x 17.3 x 19.7")  

Ø boca de sucção interior 35 mm (1.38")

Ø boca de sucção exterior 40 mm (1.57")

Informações para encomenda
SILENT compact, 220–240 V | 50/60 Hz No. 2934 0000

SILENT compact, 120 V | 50/60 Hz No. 2934 1000

SILENT compact, 100 V | 50/60 Hz No. 2934 1500

Adaptador para exaustão SILENT compact/compactCAM No. 2934 0004

Acessórios complementares Páginas 14–15

Fornecimento SILENT compact

SILENT compact, mangueira de aspiração 2 m, incl. 2 conexões finais

Vantagens
�� Sem custos adicionais com saco coletor de poeira.

�� Baixo ruído operacional de no máx. 55 dB(A).

�� Vida útil 3x mais longa em comparação com motores 
coletores convencionais (1 000 horas de funcionamen-
to garantidas)

Detalhes
�� Uso confortável do sistema automático de ligação por 

mejo de uma combinação de teclas.

�� Trabalho sem interrupção devido à possibilidade de tro-
ca de motor em poucos minutos.

Bom para a saúde da sua equipe, bom 
para as suas fresadoras CAM
O tema da tecnologia de aspiração no laboratório é 
cada vez mais importante. A Renfert oferece uma 
solução sob medida para cada área de aplicação e, 
desde há alguns anos, também especificamente para 
unidades CAM dentárias.

A proteção da saúde desempenha aqui um papel 
central, pois na maioria dos trabalhos de fresagem 
ocorre uma grande quantidade de poeiras nocivas em 
um tempo muito curto. Estas poeiras devem ser 
aspiradas eficazmente e, sobretudo, retidas por um 
sistema de filtragem altamente eficaz para uma 
melhoria nitidamente perceptível do ambiente no 
laboratório.

A tecnologia de filtragem sem saco de 
poeira é boa para o seu bolso
Nos sistemas de aspiração para fresadoras CAM, a 
Renfert utiliza uma tecnologia de filtragem sem saco 
de poeira e com limpeza mecânica, sendo que após 
cada limpeza fica novamente disponível toda a 
potência de aspiração!

A solução certa para cada um
A Renfert oferece sempre a solução adequada de 
equipamentos de acordo com a dimensão e os 
tempos de funcionamento das suas fresadoras. Para 
unidades CAM pequenas recomendamos o SILENT 
compactCAM com motor coletor, para unidades CAM 
grandes com longos períodos de trabalho recomenda-
mos o SILENT powerCAM EC com tecnologia de 
turbina sem escovas. Ambos os sistemas de aspiração 
garantem um grande poder de sucção, combinando 
limpeza e tranquilidade em seu laboratório.

Aspiração e unidade CAM  
conectadas inteligentemente
A interface CLP assegura a comunicação 
bidirecional inteligente com a sua unida-
de CAM. Ela permite processar 
mensagens e tomar medidas como, por 
exemplo, ligar e desligar, ativar a 
limpeza do filtro fino e consultar o 
estado de funcionamento do sistema de 
aspiração. Basta conectar o sistema de 
aspiração à sua unidade CAM e já está.

Sistemas de aspiração  
CAM da Renfert

Exemplos de aplicação:
SILENT compactCAM (acima)

SILENT powerCAM EC (abaixo)
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silent silent

compact

SILENT powerCAM EC
Aspiração para unidades CAM

Poderosa aspiração, sem saco coletor de poeira, 
limpeza automática de filtros e tecnologia de 
motor EC para unidades CAM com alta frequência 
de utilização.

Vantagens
�� Comunicação bidirecional entre o sistema de aspiração 

e o equipamento CAM graças à interface CLP.

�� Baixo ruído operacional de no máx. 54,3 dB(A).

�� Processo econômico devido ao motor com baixa manu-
tenção com tecnologia EC (> 5 000 horas de funciona-
mento).

Detalhes
�� Elevado fluxo volumétrico de aprox. 4 000 l/min.

�� Sem custos adicionais com saco coletor de poeira.

�� Eliminação mais segura da poeira com ajuda de uma 
bolsa de descarte.

Dados técnicos
Tensão / frequência de rede 
admissível

220–240 V, 50/60 Hz |  
120 V, 50/60 Hz | 100 V, 50/60 Hz

Tensão nominal 230 V |  120 V | 100 V

Consumo de potência da turbina 
de aspiração

1610 W (230 V) | 1440 W (120 V) |  
1250 W (100 V)

Fluxo volumétrico (máx.) 3984 l/min (2.34 ft³/s)

Grau do vácuo na aspiração, 
máx.

257 hPa / 3.73 psi (230 V) |  
262 hPa / 3.80 psi (120 V) | 255 hPa / 3.70 psi (100 V)

Qualidade do filtro Classe M conforme a EN 60335-2-69

Interface CAM Tomada RJ 45

CLP:  
Sinal de entrada / Sinal de saída

2 x turbina nível de aspiração 1, turbina nível de aspiração 2,  
turbina desligada, limpeza mecânica de filtro / 

2 x limpeza mecânica de filtro – mensagens de estado

Nível de pressão acústica (LpA)  
(com fluxo volumétrico máx.) 54,3 dB (A)

Volume do coletor de poeira ~ 7,0 l (1.85 gal)

Peso (vazio) ~ 18,0 kg (39.7 lbs)

Dimensões (L x A x P) 270 x 535 x 540 mm (10.6 x 21.1 x 21.2") 

Ø boca de sucção interior 42 mm (1.65")

Fornecimento SILENT powerCAM EC

SILENT powerCAM EC, Quick Start Guide, Quick Reference Card, 3 
sacos para poeiras (1 un. na bandeja de poeira), mangueira de aspira-
ção 2 m incl. 2 conexões finais

Informações para encomenda
SILENT powerCAM EC , 220–240 V | 50/60 Hz No. 2939 0000  

SILENT powerCAM EC , 120 V | 50/60 Hz No. 2939 1000  

SILENT powerCAM EC , 100 V | 50/60 Hz No. 2939 2000  

Cabo de interface tipo A, para vhf, 5-polar, 5 m No. 2934 0005

Cabo de interface tipo B, para Roland DG, 5 m No. 2934 0006

Cabo de interface tipo C, para imes-icore, 5 m No. 2934 0008

Cabo de interface tipo D, para Amann-Girrbach, 5 m No. 2934 0009

Cabo de interface tipo E, para Yenadent, 5 m No. 2934 0010

Cabo de interface tipo F, para Zirkonzahn, 5 m No. 2934 0011

Cabo de interface tipo F, para Zirkonzahn com adaptador C14, 5 m No. 2934 0012

Cabo de interface tipo G, para vhf, 6-polar, a partir de K5 No. 2934 0013

Exaustão externa de ar SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC No. 2937 0002

Acessórios complementares Páginas 14–15

Interface CLP 
bidirecional

SILENT compactCAM
Aspiração para unidades CAM

Compacta unidade de aspiração, sem saco coletor 
de poeira uso para unidades CAM.

Vantagens
�� Comunicação bidirecional entre o sistema de aspiração 

e o equipamento CAM graças à interface CLP.

�� Baixo ruído operacional de no máx. 55 dB(A).

�� Vida útil 3x mais longa em comparação com motores 
coletores convencionais (1 000 horas de funcionamen-
to garantidas)

Detalhes
�� Sem custos adicionais com saco coletor de poeira. 

�� Trabalho sem interrupção devido à possibilidade de  
troca de motor em poucos minutos.

Dados técnicos

Tensão / frequência de rede admissível 230–240 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz |  
120 V, 50/60 Hz | 100 V, 50/60 Hz

Tensão nominal 230 V | 220 V | 120 V | 100 V

Consumo de potência da turbina  
de aspiração

490 W (230 V) | 460 W (220 V) |  
480 W (120 V) | 480 W (100 V)

Fluxo volumétrico (máx.) 2500 l/min (1.47 ft³/s)

Grau do vácuo na aspiração, máx. 219 hPa (3.2 psi) 

Qualidade do filtro Classe M conforme a EN 60335-2-69

Interface CAM Tomada RJ 45

CLP:  
Sinal de entrada / Sinal de saída

2 x turbina ligada/desligada / 
2 x mensagens de estado

Nível de pressão acústica (LpA)  
(com fluxo volumétrico máx.) 55 dB (A)

Volume do coletor de poeira ~ 2,6 l (0.69 gal)

Peso (vazio) ~ 13,2 kg (29.1 lbs)

Dimensões (L x A x P) 245 x 440 x 500 mm (9.6 x 17.3 x 19.7")  

Ø boca de sucção interior 35 mm (1.38")

Ø boca de sucção exterior 40 mm (1.57")

Informações para encomenda
SILENT compactCAM, 230–240 V | 50/60 Hz No. 2934 2000

SILENT compactCAM, 220 V | 50/60 Hz No. 2934 2500

SILENT compactCAM, 120 V | 50/60 Hz No. 2934 3000

SILENT compactCAM, 100 V | 50/60 Hz No. 2934 3500

Cabo de interface tipo A, para vhf, 5-polar, 5 m No. 2934 0005

Cabo de interface tipo B, para Roland DG, 5 m No. 2934 0006

Cabo de interface tipo C, para imes-icore, 5 m No. 2934 0008

Cabo de interface tipo D, para Amann-Girrbach, 5 m No. 2934 0009

Cabo de interface tipo E, para Yenadent, 5 m No. 2934 0010

Cabo de interface tipo F, para Zirkonzahn, 5 m No. 2934 0011

Cabo de interface tipo F, para Zirkonzahn com adaptador C14, 5 m No. 2934 0012

Cabo de interface tipo G, para vhf, 6-polar, a partir de K5 No. 2934 0013

Adaptador para exaustão SILENT compact/compactCAM No. 2934 0004

Acessórios complementares Páginas 14–15

Fornecimento SILENT compactCAM

SILENT compactCAM, mangueira de aspiração 2 m, incl. 2 conexões 
finais

“Uma comunicação bidirecional estava disponível 
somente em grandes máquinas industriais. O SILENT 
compactCAM possibilita agora essa função também 
em unidades CAM pequenas e médias.”

Christian Pilz,   
Gestão de produtos
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Acessórios

Mangueira  
de aspiração

Para SILENT TC2 / TC / V4 / TS2 / EC2 / TS /  
compact / compactCAM / powerCAM EC.

3 m  
(incl. 2 conectores 
finais)

No. 90003 4240

Mangueira  
de aspiração 
antiestática

Antiestática Para SILENT TC2 / TC / V4 /  
TS2 / EC2 / TS / compact / compactCAM / 
powerCAM EC.

3 m  
(incl. 2 conectores 
finais)

No. 90003 4826

Mangueira  
de aspiração

Para SILENT TC2 / TC / V4 / TS2 / EC2 / TS /  
compact / compactCAM / powerCAM EC.

6 m No. 90115 0823

Mangueira  
de aspiração

Para SILENT TC2 / TC / V4 / TS2 / EC2 / TS /  
compact / compactCAM / powerCAM EC.

9 m No. 90215 0823

Jogo de conectores 
finais

Para SILENT TC2 / TC / V4 / TS2 / EC2 / TS / 
compact / compactCAM / powerCAM EC.

2 unidades No. 2921 0003

Silencer  
Abafador de ruído

Redução de até 50% do ruído de aspiração com 
desempenho de aspiração constante. Instalação 
rápida e simples nas mangueiras de aspiração. 
Para SILENT TC2 / TC / V4 / TS2 / EC2 / TS / compact 
/ compactCAM / powerCAM EC.

unidade No. 2956 0000

Adaptador universal 
para mangueira de 
aspiração

Para SILENT TC2 / TC / V4 / TS2 / EC2 / TS / 
compact / compactCAM / powerCAM EC.

unidade No. 90003 4430

Adaptador para 
mangueira de aspi-
ração

Para os tamanho comuns de mangueiras.
Conexão bem adaptada, sem recorte. 
Para SILENT TC2 / TC / V4 / TS2 / EC2 / TS /  
compact / compactCAM / powerCAM EC,  
Vortex compact 3L.

unidade No. 90003 4305

Acessórios

Divisor de fluxo

Para conexão de dois equipamentos.  
Comutável individualmente para uma ou duas 
aberturas de aspiração devido seletor.  
Conexão rápida e sem ferramentas. 
Ø boca de sucção interior/exterior 35/40 mm 
(1.38/1.57"). Ø luva de acoplamento interior/exte-
rior 38/46 mm (1.50/1.81"). 
Para SILENT TC / V4 / TS, Vortex compact 3L.

Conector comutável 
tipo Y incl. 4 muflas 
(sem mangueira)

No. 2926 0000

Conector de angulo 
90°

Para SILENT TC2 / TC / V4 / TS2 / EC2 / TS /  
compact / compactCAM / powerCAM EC.

unidade No. 2934 0007

Jogo de sacos cole-
tores de pó

Alta capacidade de coleta: Volume de enchimento 
de 7,5 l.
Material robusto, completamente sintético, resis-
tente à ruptura e pode ser fechado. Saco coletor  
de pó da classe M (DIN EN 60335–2-69).  
Para SILENT TS / TS2.

5 unidades No. 2921 0002

Filtro H+Hepa

Mais segurança com um grau de precipitação de 
poeiras de 99,995%. Troca rápida e sem ferramen-
tas. Cada filtro é fornecido com um certificado 
individual (verificado conforme as normas DIN EN/
IEC 60335–2–69 A.3/AA.22.201.2 e EN 1822–5 
Filtros Hepa / MIL-STD 282 tipo: C).  
Para SILENT TS / TS2.

conjunto No. 90003 4410

Boca de aspiração

Suporte de trabalho resistente de madeira.
Fixação segura para mesas de trabalho de 20 a 40 
mm de espessura. Conexão variável da mangueira 
de aspiração à direita ou à esquerda (conector para 
tubo de ligação 40 mm/1.57").
Para SILENT TC2 / TC / V4 / TS2 / EC2 / TS /  
compact, Vortex compact 3L.

sem painel de vidro No. 2925 0000

Painel de vidro  
com suporte Para boca de aspiração. com suporte No. 2925 1000

Dustex master plus

A caixa de desgaste Dustex master plus é segura 
contra quedas e deslizamento e protege contra 
lascas, poeira e fumaça. Uma forma ergonômica e 
ajustável possibilitam um trabalho livre e cômodo.

Caixa de desgaste, 
iluminação com 
proteção da lâmpa-
da, jogo de canais de 
aspiração, apoio para 
o braço

No. 2626 0105 
(220–240 V)

No. 2626 1105 
(100–120 V)

Jogo de rodas
Apoio para o posicionamento simples e flexível do 
equipamento. Montagem fácil e rápida das rodas. 
Para SILENT TS / TS2.

4 unidades No. 2921 0001
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www.renfert.com

Porque a paixão pela prótese 
dentária e a facilitação do tra-
balho andam de mãos dadas 
para a Renfert.

Na Renfert, queremos facilitar o trabalho de téc-
nicos de prótese dentária e dentistas, permitindo 
um fluxo de trabalho ideal. Para isso, desenvol-
vemos os nossos equipamentos e materiais em 
intercâmbio intenso com as pessoas que tra-
balham com eles diariamente. Muitos usuários 
valorizam a qualidade e confiam nessa reividica-
ção. A cada dia em que trabalham com Renfert.

making work easy
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