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Guia Rápido AirChek XR5000 
Teclado 

(tecla estrela)    Navega pelas funções de configuração do usuário. 

 (teclas cima/baixo) Utilizadas para aumentar/diminuir a vazão, o tempo de execução 
programada e o tempo de atraso para início. 

Sequências de Teclas 

     Pressione uma tecla por vez. 

  Pressione as teclas simultaneamente. Alternam entre a execução 
(Run) e a pausa (Hold) e são utilizadas para sair das funções de 
configuração do usuário. 

  Código de segurança para acessar as funções de configuração do 
usuário. Pressione uma tecla por vez na sequência com a bomba fora 
de operação (LED azul apagado). 

Operação 
Ligar Bomba    Pressione e segure . 

Desligar Bomba  Pressione e segure  até o final da contagem. O desligamento 

automático desligará a bomba após 5 minutos sem atividade. 

Mudar Modo  Pressione  para alternar entre o modo de execução (Run) e de 
pausa (Hold). 

Bloqueio do Teclado  Pressione  rapidamente por 5 vezes para bloquear. Pressione  
rapidamente por 5 vezes para desbloquear. 

Run/Hold  Com a bomba fora de operação (LED azul apagado), pressione  

para colocar a bomba em modo de execução (Run). Pressione  
para colocar a bomba em modo de pausa (Hold). 

 
Acessar as Funções de Configuração do Usuário 

• Entrar nas funções de configuração do usuário 

Com a bomba fora de operação (LED azul apagado), pressione . 

• Sair das funções de configuração do usuário 

Pressione . A bomba estará pronta para uso. Pressione  para colocar a bomba em 
execução ou para iniciar a contagem de atraso para início. 

 

Funções de Configuração do Usuário 

Para navegar pelas funções, pressione  até que a função desejada seja exibida no visor. 
Função No visor LCD Ação do usuário Resultado 

Apagar o tempo acumulado de 
execução 
Função disponível somente quando 
houver tempo de execução 
acumulado. 

CLr e Hold 
piscante 

Pressione . Paralisa a execução, apaga o 
tempo de execução e sai das 

funções. Pressione  para 
colocar a bomba em execução. 

Ajuste da Taxa de Fluxo* “---“ e ADJ 
Flow piscante 

Pressione  ou 

Pressione  
para sair das 
funções. 

O fluxo aumenta/diminui. 

Pressione  para colocar a 
bomba em execução. 

Definir execução programada† Set Timed Run 
e min piscante 

Pressione  ou 

Pressione  
para sair das 
funções. 

Os minutos aumentam/diminuem. 

Pressione  para colocar a 
bomba em execução. 

Definir Atraso para Início† Set Run Delay 
e min piscante 

Pressione  ou 

 Pressione  
para sair das 
funções. 

Os minutos aumentam/diminuem. 

Pressione  para iniciar a 
contagem. O LED azul piscará. A 
bomba se iniciará ao final da 
contagem. 

*Ao alterar a vazão pelas funções de configuração do usuário a bomba não apagará a memória de tempo 
acumulado de execução. 
 
†Ao alterar a execução programada e/ou o atraso para início pelas funções de configuração do usuário a 
bomba apagará a memória de tempo acumulado de execução. 
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Descrição 
 

A bomba de amostragem de ar SKC AirChek XR5000 foi projetada para oferecer ao 
usuário baterias de maior duração e fácil manuseio, em uma bomba leve que 
proporciona vazões precisas entre 5 e 5000 ml/min. 
 

• Três opções de bateria oferecem flexibilidade e economia para usos variados, 
incluindo medições de longa duração. 

• O amplo teclado de três botões e as simples funções de configuração 
garantem uma interface amigável. 

 
A bomba AirChek XR5000 apresenta um sensor isotérmico de vazão patenteado* que 
realiza a medição precisa da vazão e atua como um padrão secundário, mantendo 
constantemente a vazão predefinida. Um sensor embutido compensa as alterações de 
temperatura que ocorrem após a calibração. 
 
*U.S. Patent No. 5,892,160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bomba de amostragem de ar AirChek XR5000 
 
 
 

  

Indicador de 

nível de bateria 

Porta de entrada 

com filtro protetor 

LED azul indicador 

de status da bomba 

Visor de cristal líquido 

(LCD) de fácil leitura 

Teclado 
amplo e 

simples 

Bateria (3 opções 

disponíveis) 

Não exibido: 
Clipe para 
cinto (parte 
traseira) 
Tomada para 
recarregar a 
bateria (parte 
traseira) 
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Perfil de desempenho 
Faixa de vazão:  1000 a 5000 ml/min (medições de 5 a 500 ml/min 

requerem adaptador opcional para baixa vazão) 
 
Faixa de compensação:  5000 ml/min sob perda de carga de 10 pol de água 

4000 ml/min sob perda de carga de 20 pol de água 
2000 ml/min sob perda de carga de 50 pol de água 

 
Perda de carga típica de meios de amostragem (polegadas de água) 

Vazão (L/min) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 

Tamanho Filtro/Poro (µm)         

25-mm MCE/0.8 6 9 12 15 18 21 25 31 

25-mm MCE/0.45 14 22 28 35 40 44 50 63 

37-mm MCE/0.8 2 3 4 5 6 7 9 11 

37-mm PVC/5.0 1 1 2 2 2,5 3 3 4 

37-mm, policarbonato/0.45 4 6 8 10 12 15 17 21 

25-mm MCE/0.45 micro 
vácuo 

21 31 40 48 59 69 79 100 

37-mm PTFE/1.0 7,5 11 14,5 19 22 26 30 40 
Compare as informações desta tabela com a faixa de compensação da bomba para determinar as 
aplicações apropriadas. 

 
Sistema de  
compensação de vazão:  Sensor isotérmico patenteado* de vazão de circuito 

fechado 
 
Precisões:   Tempo:  1min/mo a 25 C 

Vazão:  ± 5% do ponto de definição após a 
calibração para a vazão desejada 

Indicador de nível  
da bateria:  O ícone exibe no LCD os níveis cheio, médio, baixo, 

término de bateria iminente e término de bateria. 
 
Temperatura:   Em uso: 32 a 113 F (0 a 45 C) 

Em carregamento: 32 a 113 F (0 a 45 C) 
Em armazenagem: -4 a 95 F (-20 a 35 C) 

 
Umidade em uso:   0 a 95% sem condensação 
 
Tempo médio  
de execução†: 
 
 
 
 
 

†Resultados de testes de tempo de execução usando filtros de 37-
mm, 0.8-µm MCE com bombas e baterias novas. O desempenho das 
bombas e baterias pode variar. 

Para tempos de execução mais longos, a bateria pode 
ser carregada durante o uso. 

Visor para  
Execução Programada, 
Atraso para Início e  

Modelo XR5000 2 L/min 5 L/min 

Li-Ion de alta capacidade 40 hrs 22 hrs 

Li-Ion padrão 20 hrs 11 hrs 

Pilhas alcalinas 18 hrs 8 hrs 
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Execução Contínua:  1 a 9999 minutos (6,8 dias). Caso o tempo de execução 
exceda o limite de 6,8 dias, o marcador de tempo 
reiniciará.  

 
Falha de vazão:  Caso a bomba não consiga realizar a compensação por 

mais de 15 segundos em função de perda de carga 
excessiva, a bomba irá parar a execução, exibir o ícone 
de falha de vazão e parar o contador de tempo de 
execução. Tentativas de reinício automático serão 
realizadas a cada 15 segundos por 5 vezes. 

 
Término de bateria:   15 segundos para o desligamento. 
 
Desligamento automático:  Após 5 minutos de inatividade 
 
Baterias  
(de acordo com o modelo): Li-Ion de alta capacidade (4 células), recarregável, 7,4 

V, capacidade de 4,4-Ah, 32.6 Wh (Cat. No. P85004 para 
bombas com Certificação UL) 
ou 
Li-Ion padrão (2 células), recarregável, 7,4 V, 
capacidade de 2,2-Ah, 16.3 Wh (Cat. No. P85002 para 
bombas com Certificação UL) 
ou 
Pilhas Alcalinas (6 pilhas), descartáveis, tamanho AA, 
1,5 V (valor nominal), Cat. No. P75715 – sem Certificação 
UL para segurança intrínseca 

 
Tempo de carregamento:  *Li-Ion padrão (2 células): 3prox.. 4 hrs 
    *Li-Ion de alta capacidade (4 células): aprox. 8 hrs  

*(com carregadores aprovados SKC, variável conforme a capacidade 
da bateria e o nível de carregamento) 

 

Mangueiras:    Requer mangueira de 1/4 polegadas (DI) 
 
Tamanhos: Modelo para Li-Ion de alta capacidade e Pilhas 

Alcalinas: 5,5 x 3 x 2,3 pol (14 x 7,6 x 5,8 cm) 
Modelo para Li-Ion padrão: 4,3 x 3 x 2,3 pol (10,9 x 7,6 
x 5,8 cm) 

 
Peso:    Li-Ion de alta capacidade:  21 oz (0,6 kg) 

Li-Ion padrão:   16 oz (0,45 kg) 
Pilhas Alcalinas:   17 oz (0,48 kg) 

 
Carcaça:    Plástico do tipo antiestático 
 
Proteção contra RFI/EMI:  Marcação CE para proteção contra RFI/EMI 
 
 
Certificações: 

• Certificação UL para uso em locais de risco. Os modelos que possuem a 
Certificação UL para segurança intrínseca contêm a logomarca UL no rótulo. 
Estes modelos devem ser operados com baterias Cat. No. P85004 ou P85002 
para garantir a Certificação UL para segurança intrínseca. 
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• Compatível com RoHS 
 

 Precauções: 
 

• Para operação segura em locais de risco, verifique se o rótulo da bomba 
contém a logomarca UL e se o rótulo do conjunto de baterias possui o 
Cat. No. P85004 ou P85002. O uso de quaisquer outras baterias (incluindo 
as pilhas alcalinas) ou dispositivos para fornecer energia às bombas 
anula a Certificação UL para segurança intrínseca. 
 

• Para garantir desempenho confiável, utilize apenas baterias e 
carregadores desenvolvidos para a bomba AirChek XR5000. O uso de 
outros dispositivos anula a garantia do produto. 

 

• Pilhas alcalinas devem ser removidas da bomba antes do 
armazenamento, a fim de evitar danos causados por vazamento de 
bateria. 

 

• Utilizar apenas componentes aprovados pela SKC para garantir um 
desempenho confiável e para assegurar a Certificação UL para segurança 
intrínseca. O uso de outros componentes anulará a garantia do produto. 

 

• O descumprimento dos avisos e precauções anulará qualquer garantia do 
produto. 
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Configuração 
 

Carregando as baterias de Lítio-Íon 
Apenas para modelos com baterias de lítio-
íon. Exibido com um carregador único (Cat. 
No. 222-241). O carregador de cinco 
estações é opcional; veja Acessórios na 
página 21. Siga corretamente as instruções 
de carregamento.  
 
PARE!  Antes da utilização da bomba, 

carregue completamente a nova  
bateria. Pode ser necessário 
carregar a bateria mais de uma 
vez até que sua capacidade 
máxima seja atingida. 

 Há um circuito de segurança intrínseca 
dentro da bateria que descarrega a bomba durante a armazenagem. Faça o 
carregamento completo da bateria antes da calibração e da amostragem para 
obter o melhor desempenho. 
 

1. Para um carregamento completo, assegure-se que a bomba não esteja em 
operação. Insira a tomada da unidade de carga na entrada da bateria na parte 
traseira da bomba. Assegure-se de que a tomada esteja posicionada de modo 
que a seta esteja virada para cima. 

 Garanta um posicionamento adequado do cabo antes de conectá-lo à 
bateria. O posicionamento/contato impróprio poderá causar curto-circuito na 
bateria anulando qualquer garantia do produto. 

 Curto-circuito na bateria fará com que ela fique imediatamente inutilizável. 
 

2. Conecte o cabo da fonte de alimentação 
na tomada da unidade de carga. 

3. Puxe a trava para o lado e insira a tomada 
apropriada à fonte de alimentação. Solte a 
trava. Conecte a fonte de alimentação à 
tomada de parede.  

 
A bateria Li-Ion padrão de 2 células recarrega em 
aproximadamente 4 horas. A bateria Li-Ion de alta 
capacidade de 4 células recarrega em 
aproximadamente 8 horas. Mantenha a bomba 
ligada por 5 minutos após o carregamento da 
bateria. 
 
NOTA  É indicado que, após o carregamento da bateria, se ligue a bomba por 

aproximadamente 5 minutos antes da calibração. Este procedimento 
garante condições de maior estabilidade para bateria e aumenta a 
precisão em calibrações pré e pós amostragem. 

  

Conjunto de carregamento da AirChek 
XR5000 com carregador único 

Fonte de alimentação 

Unidade de carga 

Plugue 

Entrada da bateria 

Tomadas cambiáveis para a fonte 

de alimentação 
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Interpretando o LED de status da bateria no Carregador Individual 
A Unidade de Carregamento para Li-Ion (Cat. No. P22300) indica o status de 
carregamento da bateria por um LED na própria unidade, piscando de acordo com 
padrões específicos. Observe o LED atentamente por > 5 segundos para interpretar o 
status de carregamento. 

 
  

NOTA  A bateria pode ser mantida conectada aos 
carregadores certificados SKC Li-Ion por tempo indeterminado. 

 

 Precauções: 
• Não carregue ou opere a bomba quando conectada ao carregador em 

locais de risco. 

• Apenas utilize baterias e carregadores desenvolvidos para a bomba 
AirChek XR5000 para garantir um desempenho confiável. O 
descumprimento desse procedimento anulará qualquer garantia do 
produto. 

• Para utilização segura em locais de risco, assegure-se que a bomba 
possua a Certificação UL e que a bateria possua Cat. No. P85004 ou 
P85002. A utilização de outra bateria (incluindo pilhas alcalinas) ou 
aparelho para carregar a bomba anulam a Certificação UL para segurança 
intrínseca. 

• A adulteração da bateria ou o uso de baterias recondicionadas anulam 
qualquer garantia e a Certificação UL para segurança intrínseca. 

• Não abrir, desmontar, provocar curto-circuito, quebrar, incinerar ou expor 
a bateria ao fogo ou a altas temperaturas. 

• Pilhas alcalinas devem ser removidas da bomba antes do 
armazenamento, a fim de evitar danos causados por vazamento de 
bateria. 

• Utilizar apenas componentes aprovados pela SKC para garantir um 
desempenho confiável e para assegurar a Certificação UL para segurança 
intrínseca. O uso de outros componentes anulará a garantia do produto. 

• O descumprimento dos avisos e precauções anulará qualquer garantia do 
produto. 

 
 

Veja HTTP://www.skcinc.com/instructions/1756.pdf para maiores informações sobre as 
baterias SKC. 

  

Ação do LED 
Status do 

carregamento 
LIGADO 

 
 

estável 

Carregando 

LIGADO    DESLIGADO    LIGADO    (Repete) 
 
 

    2 seg.         .25 seg.         2 seg. 

Aproximadamente 
80% carregado 

DESLIGADO    LIGADO    DESLIGADO (Repete) 
 
 

       2 seg.         .25 seg.         2 seg. 

Carregamento 
completo 

Entrada da fonte de 

alimentação 

LED de status do 

carregamento 
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Funções básicas do teclado 
A operação da bomba AirChek XR5000 é feita por 
meio das teclas contidas no teclado localizado na 
parte frontal da bomba. 
 

Teclas 
  Navega pelos parâmetros das funções 

de configuração do usuário. 
 

Aumenta a vazão, o tempo de execução 
programada e o tempo de atraso para 
início. 

 
  Diminui a vazão, o tempo de execução programada e o tempo de atraso 

para início. 
 

Sequências de teclas 
 Pressione as teclas individualmente. 
 
 Pressione simultaneamente para alternar entre os modos de Hold e Run, 

e para sair das funções de configuração do usuário. 
 
Código de segurança. Quando a bomba estiver fora de operação (sem o 
LED azul), pressione para acessar o menu das funções de configuração 
do usuário. 

 

Ligando a bomba 
• Pressione e segure a tecla  até que a tela exiba “ON”. 

 

• Pressione a sequência  para iniciar a 
operação da bomba ou para parar uma bomba em 
operação. Um LED azul na parte superior da bomba 
indicará se a mesma está em execução ou se há 
uma execução programada na bomba.  

 

Desligando a bomba 
• Desligamento manual (modo dormir): Quando a bomba estiver fora de 

operação (sem o LED azul), pressione e segure a tecla  até que uma 
contagem regressiva de 3 a 1 apareça no visor e a bomba se desligue. O 
desligamento manual funciona mesmo quando o 
teclado está bloqueado. 

 
• Desligamento automático (modo dormir): Desliga 

uma bomba que não esteja em execução (sem o 
LED azul) após cinco minutos de inatividade.  

 

 
 
 
  

Tecla para 
cima 

Tecla para 
baixo Tecla 

estrela 
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Bloqueando o teclado 
 

Bloqueio: Em qualquer momento, pressione  por 5 
vezes rapidamente. A letra “L” irá piscar na parte 
inferior direita do visor.  
 
Desbloqueio: Pressione  por 5 vezes 
rapidamente. A letra “L” irá desaparecer do visor e o 
teclado poderá ser utilizado normalmente. 
 
NOTA 

• Enquanto o teclado estiver bloqueado, a tecla  ainda poderá ser 
utilizada para o desligamento manual da bomba, desde que esta não 
esteja em execução (sem o LED azul). 

• Uma vez bloqueado, o teclado assim permanecerá até que o usuário o 
desbloqueie. O bloqueio do teclado não é alterado ao ligar ou desligar a 
bomba. 

 

Verificando o nível da bateria 
 

As três barras indicam carga completa (normalmente após o carregamento 
completo), aproximadamente 75% a 100%. 
 
As duas barras indicam carregamento suficiente para a operação da bomba, 
aproximadamente 25% a 75%. 

 
A barra única indica que o nível de carregamento da bateria está baixo (carregar a 
bateria), aproximadamente 1% a 25%. 
 
O sinal sem barra indica que o término da bateria é iminente. 
 

Término da bateria 
O sinal sem barra e piscando indica o término da bateria (a bomba entrará em 
modo de espera e se desligará em 15 segundo por falha na bateria). Nestes 
casos o tempo acumulado de execução da bomba não será perdido. 
 

 

Acessando as funções de configuração do usuário 
 
Acessar as funções:  

• Com a bomba fora de operação (sem o LED azul), pressione . 
 
Sair das funções: 

• Pressione  para sair das funções de configuração do usuário. A bomba 
estará pronta para execução. 

 
NOTA  As funções de configuração do usuário não poderão ser acessadas 

enquanto o teclado estiver bloqueado. 
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Funções de configuração do usuário 
Visão geral 
As funções de configuração do usuário estão listadas abaixo pela ordem em que elas 
estão dispostas no visor. Note que a função CLr, para a limpeza da memória do tempo 
de execução, somente estará disponível quando houver algum tempo de execução na 
memória da bomba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpando o tempo de execução 
1. Com a bomba fora de operação (sem o LED azul), 

pressione . 

2. Pressione  na função CLr para limpar a 
memória de tempo de execução. A bomba estará 
pronta para execução.  

 
NOTA  A função CLr não irá cancelar a Execução Programada ou o Atraso 

para Início predefinidos (ver Cancelando Execução Programada e/ou 
Atraso para Início). 

 
NOTA 

• Ao alterar as definições de execução programada e/ou atraso para 
início nas funções de configuração do usuário limpará automaticamente 
a memória de tempo de execução. 

• A alteração da taxa de fluxo nas funções de configuração do usuário 
não irá limpar a memória de tempo de execução. 

 

Ajustando a Vazão 
1. Com a bomba fora de operação (sem o LED azul), 

pressione . 
2. Conecte a entrada da bomba a um calibrador. 
3. Pressione  até que “ADJ” e “Flow” apareçam 

piscando no visor.  

4. Pressione  para aumentar ou  para diminuir a 
vazão. Linhas tracejadas se moverão para cima e para baixo no visor LCD para 
indicar a direção do ajuste. A vazão não será exibida no visor LCD da bomba. 
Verifique o calibrador para a leitura da vazão. 

5. Pressione  para gravar o ajuste de vazão e sair das funções de 
configuração do usuário. 

 
Ver Calibração para instruções sobre a calibração da vazão da bomba. 

  

Sem memória de tempo 
de execução 

Com memória de tempo de 
execução 

 CLr (limpeza da memória de 
tempo de execução) 

ADJ Flow (ajuste de vazão) ADJ Flow (ajuste de fluxo) 
Set Timed Run (definir 
execução programada) 

Set Timed Run (definir 
execução programada) 

Set Run Delay (definir 
atraso para início) 

Set Run Delay (definir atraso 
para início) 



Tel.: (11) 3016-9191 

E-mail: sac@fasteronline.com.br 

 

 

 

www.fasteronline.com.br 

 

10 

Definindo Execução Programada 
Programe a AirChek XR5000 pelo teclado para operar pelo tempo de 1 a 9999 
minutos. 
 
Com a bomba fora de operação (sem o LED azul): 

1. Pressione  para acessar as funções de 
configuração do usuário.  

2. Pressione  até que “Set Timed Run” e “min” 
apareçam no visor. 

3. Pressione  para aumentar e  para diminuir os 
minutos. 

4. Pressione  para gravar a configuração de execução programada e sair 
das funções de configuração do usuário. A configuração definida irá aparecer 
no visor e a bomba estará pronta para execução. 

5. Pressione  para iniciar a operação da bomba. 
 
Durante uma execução programada:  

a. O LED azul na parte superior da bomba piscará. 
O texto “Timed Run Remaining” aparecerá no 
visor juntamente com a contagem regressiva em 
minutos no visor LCD. 

b. O tempo acumulado de execução poderá ser 
consultado ao pressionar e segurar a tecla . 

c. Para pausar (Hold) a execução pressione . O tempo restante e o tempo 
acumulado da execução no visor irão se congelar. Para retomar a execução 
pressione . O tempo restante e o tempo acumulado da execução voltarão 
correr. 

d. Ao final da execução a bomba irá parar e os textos “Timed Run Remaining” e 
“0” serão exibidos no visor. Para visualizar o tempo acumulado de execução, 
pressione e segure . 

e. Para retornar à função de Execução Programada, pressione . Esta ação 
irá limpar a memória de tempo de execução. 

 
NOTA  Se a bomba se desligar após o final da execução e for ligada 

novamente, o visor irá exibir o tempo restante de execução 0 “Timed 
Run Remaining 0”. A memória de tempo da última execução 
permanecerá gravada e poderá ser consultado pressionando e 
segurando a tecla . 

LEMBRETE Ao pressionar  após uma execução completa a bomba limpará 
automaticamente a memória de tempo de execução. 

 

Definindo Atraso para Início com Execução Contínua 
Programe a bomba AirChek XR5000 pelo teclado para que inicie automaticamente 
uma execução de teste após passado um certo período de tempo (1 a 9999 minutos). 
 
Com a bomba fora de operação (sem o LED azul): 

1. Pressione  para acessar as funções de configuração do usuário. 

2. Pressione  até que a função Set Run Delay 
(definir atraso para início) e o texto “min” 
apareçam no visor. 
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3. Pressione  para aumentar e  para diminuir os minutos. 
4. Pressione  para gravar a definição de atraso para início e sair das 

funções de configuração do usuário. 
5. Pressione  para iniciar a operação da bomba.  

 
Durante uma execução com atraso para início com execução contínua: 

a. O LED azul na parte superior da bomba piscará durante o atraso para início 
mesmo que a bomba ainda não esteja em execução. 

b. O tempo restante de atraso para início será mostrado no visor LCD em 
contagem regressiva.  

c. Uma vez que o tempo de atraso para início se esgotar, a bomba iniciará a 
execução. A partir do início o tempo acumulado de execução será exibido, em 
minutos. 

d. Para pausar (Hold) a execução pressione . O 
tempo restante e o tempo acumulado da execução 
no visor irão se congelar. Para retomar a execução 

pressione . O tempo restante e o tempo 
acumulado da execução voltarão a correr. 

e. Quando a execução estiver completa pare a bomba pressionando . O 
tempo acumulado de execução será, então, exibido no visor. 

 
NOTA  Se a bomba se desligar após o final da execução contínua e for 

ligada novamente, o visor irá exibir o tempo acumulado de execução. 
 

Definindo Atraso para Início com Execução Programada 
Com a bomba fora de operação (sem o LED azul): 

1. Pressione  para acessar as funções de 
configuração do usuário. 

2. Pressione  até que a função Set Timed Run 
(definir execução programada) e o texto “min” 
apareçam no visor.  

3. Pressione  para aumentar e  para diminuir os 
minutos (1 a 9999 minutos). 

4. Pressione  para navegar até a função Set Run 
Delay (definir atraso para início) e os minutos. 

5. Pressione  para aumentar e  para diminuir os 
minutos (1 a 9999 minutos). 

6. Pressione  para gravar a definição de atraso 
para início com execução programada e sair das funções de configuração do 
usuário. As definições de atraso para início irão aparecer no visor LCD e a 
bomba estará pronta para o início do programa. 

7. Pressione  para iniciar a operação da bomba. 
 
 
 
Durante uma execução com atraso para início com 
execução programada: 

a. O LED azul na parte superior da bomba piscará 
durante o atraso para início mesmo que a bomba 
ainda não esteja em execução.  
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b. O tempo restante de atraso para início será mostrado no visor LCD em 
contagem regressiva. 

c. Uma vez que o tempo de atraso para início se esgotar, a bomba iniciará a 
execução. A partir do início o tempo restante de execução programada (Timed 
Run Remaining) será exibido, em minutos, no visor LCD. 

d. O tempo acumulado de execução poderá ser consultado pressionando e 
segurando a tecla . 

e. Para pausar (Hold) a execução pressione . O tempo restante e o tempo 
acumulado da execução no visor irão se congelar. Para retomar a execução 
pressione . O tempo restante e o tempo acumulado da execução voltarão 
a correr. 

f. Ao final da execução a bomba irá parar e os textos “Timed Run Remaining” e 
“0” serão exibidos no visor. Para visualizar o tempo acumulado de execução, 
pressione e segure . 

g. Para retornar à função de Execução Programada, pressione . Esta ação 
irá limpar a memória de tempo de execução. 

 
NOTA  Se a bomba se desligar após o final da execução e for ligada 

novamente, o visor irá exibir o tempo restante de execução 0 “Timed 
Run Remaining 0”. A memória de tempo da última execução 
permanecerá gravada e poderá ser consultado pressionando e 

segurando a tecla . 
DICA  Quando precisar definir uma execução programada ou um atraso para 

início com um tempo (em minutos) muito grande, nas funções de 

configuração pressione  juntamente com  ou . Este 
procedimento aumenta a velocidade do contador possibilitando navegar 
entre os minutos por intervalos de 100. 

LEMBRETE Ao pressionar  após uma execução completa a bomba limpará 
automaticamente a memória de tempo de execução. 

 

Cancelando Execução Programada e/ou Atraso para Início 
Com a bomba fora de operação (sem o LED azul): 

1. Pressione  para acessar as funções de 
configuração do usuário. 

2. Pressione  até que a função Set Timed Run 
(definir execução programada) e o texto “min” 
apareçam no visor.  

3. Pressione  até que o tempo apareça como 0 (zero). 
4. Repita o procedimento para a função de atraso para início se necessário. 
5. Pressione  para sair das funções de configuração do usuário. A bomba 

estará pronta para execução. 
 
NOTA  A seleção da função CLr nas funções de configuração do usuário, após 

uma execução de teste, irá apenas limpar a memória de tempo de 
execução. Este procedimento não irá limpar as definições de Execução 
Programada ou Atraso para Início. 
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Calibração 
 

Calibração (Alta Vazão: 1000 a 5000 ml/min) 

Quando a bomba for exposta a temperaturas diferentes e extremas, permita 
que a mesma se adapte ao novo ambiente antes do uso. 

 
1. Coloque a bomba em operação por 5 minutos antes de realizar a calibração. 
2. Conecte a saída da bomba à entrada de um calibrador primário padrão com um 

meio de amostragem representativa na mangueira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com a bomba fora de operação (sem o LED azul): 

3. Pressione  para acessar as funções de configuração do usuário. 
4. Pressione  até que os textos “ADJ” e “FLOW” apareçam no visor. Pressione 

 para aumentar a vazão. Pressione  para 
diminuir a vazão. Linhas tracejadas irão se mover 
para cima e para baixo no visor para indicar 
graficamente a direção de ajuste da vazão. A 
vazão não será exibida no LCD da bomba. 
Verifique o calibrador para determinar a vazão. 

5. Siga as instruções de uso do calibrador. Uma vez que a vazão desejada for 
indicada no calibrador (entre ± 5%), pressione  para gravar o ajuste da 
vazão e sair das funções de configuração do usuário. A bomba estará pronta 
para execução.  

 
NOTA 

• A alteração da vazão nas funções de configuração do usuário não irá 
limpar a memória de tempo de execução. 

• Ao alterar as definições de execução programada e/ou atraso para 
início nas funções de configuração do usuário limpará automaticamente 
a memória de tempo de execução. 

 
6. Desconecte o calibrador e a mangueira. Troque o tubo adsorvente 

representativo por um novo meio de amostragem que ainda não tenha sido 
exposto. 
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Calibração (Baixa Vazão: 5 a 500 ml/min) 
Requer um Controlador de Pressão Constante (CPC) e um Regulador individual para ajuste de baixa 
vazão – ver Acessórios, Kit Adaptador para Baixa Vazão, na página 19. A regulador para ajuste de baixa 
vazão (kit adaptador para baixa vazão, Cat. No. 210-500) utilizado com o CPC permite o uso de até 4 
mangueiras de amostragem simultaneamente, cada uma com diferentes vazões se necessário. 

Quando a bomba for exposta a temperaturas diferentes e extremas, permita 
que a mesma se adapte ao novo ambiente antes do uso. 

Carregue completamente a bateria da bomba antes de realizar a calibração e 
a amostragem. 

 
1. Coloque a bomba em operação por 5 minutos antes 

de realizar a calibração. 
2. a. Para utilizações com mangueira única, 

configure a vazão da bomba para 1500 ml/min (ver 
Definindo a Vazão).  
b. Para utilizações com múltiplas mangueiras, a vazão da bomba deve estar 
configurada para ≥ 15% acima da soma das vazões de todas as mangueiras. 

Em amostragens com múltiplas mangueiras, 
nunca utilize vazão excedente a 500 ml/min 
por mangueira.  

 
3. Utilize a mangueira do CPC para conectar a 

entrada da bomba à saída do CPC (o lado do 
CPC que não contém o selo). Conecte a 
extremidade de entrada do CPC (marcada 
como “to sample”) ao regulador. 

4. Rotule todas as mangueiras e portas quando 
estiver realizando amostragem com múltiplas 
mangueiras. 

5. Conecte mangueiras padrão abertas ao(s) mangote(s) de borracha de cada 
porta do regulador. Em caso de alguma porta ficar inutilizada, conecte 
tubos fechados nestas portas; este procedimento é importante para 
“vedar” as portas inutilizadas. 

6. Afrouxe o parafuso metálico de ajuste de vazão no regulador. Utilize a 
mangueira para conectar a extremidade livre a um calibrador primário padrão. 

7. Ligue a bomba. Vire o parafuso de ajuste de vazão (válvula agulha) do 
regulador da mangueira até que o calibrador indique a vazão desejada (não 
ajuste a vazão na bomba). Para amostragens com mangueiras múltiplas, 
repita o procedimento para cada porta para calibrar a vazão de cada 
mangueira. Vede as portas inutilizadas durante a calibração utilizando 
tubos fechadas. 

8. Desconecte o calibrador e as mangueiras. Coloque novas mangueiras que não 
tenham sido expostas para realizar a amostragem. 

 
NOTA  O CPC possui duas pequenas portas de entrada na base da unidade. 

Estas portas devem ser inspecionadas periodicamente para evitar 
obstrução. A obstrução pode ocorrer em decorrência de amostragens 
em ambientes com presença de poeira. Portas obstruídas podem gerar 
um aumento da perda de carga. Limpe as portas com um pequeno 
palito e assopre as partículas para fora da porta. 

  

Ajuste a vazão por meio do 
parafuso de ajuste do regulador. 
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Amostragem 
 

Quando a bomba for exposta a temperaturas diferentes e 
extremas, permita que a mesma se adapte ao novo ambiente 
antes do uso.  

O uso de qualquer conjunto de baterias diferente de P85004 e 
P84002 (incluindo as pilhas alcalinas) ou dispositivo para 
fornecer energia às bombas anula a Certificação UL para 
segurança intrínseca. 

Carregue completamente a bateria antes de realizar calibração ou 
amostragem. 

 
1. Faça a calibração da vazão da bomba (ver Definindo Vazão e Calibração). 
2. Troque as mangueiras representativas por um novo meio de amostragem que 

ainda não tenha sido exposto. 
3. Para iniciar uma execução contínua ou programada, pressione . Registre 

o horário de início e qualquer outra informação pertinente. 
 
NOTA  

• A amostragem se iniciará automaticamente se houver um atraso para 
início programado e iniciado. A amostragem irá parar automaticamente se 
uma execução programada for configurada e iniciada. 

• Para início e término automático, configure e inicie ambos, o atraso para 
início e a execução programada. 

• Para amostragem com múltiplas mangueiras, vede as portas inutilizadas 
com tubos fechados. 

 
4. Realize a amostragem de acordo com o tempo especificado para o método 

escolhido. O tempo acumulado de execução será exibido no visor LCD. 
5. Para parar a execução de uma amostragem, pressione

. Este procedimento colocará a bomba em pausa 
(Hold). Registre o horário de parada e outras 
informações pertinentes.  
a. Para retomar a amostragem pausada sem limpar a 

memória de tempo de execução, pressione . 
b. Para limpar a memória de tempo de execução, coloque a bomba em pausa 

(Hold), pressione  para acessar as funções de configuração do 
usuário e pressione  quando a função CLr aparecer. 

Quando utilizar um impinger (borbulhador) posicione uma proteção entre 
este e a bomba, para protegê-la de líquidos e vapores que podem danificá-la. 
O uso do impinger sem uma proteção para a bomba irá anular qualquer 
garantia do produto. 
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Falha de Vazão  
Caso a bomba não consiga realizar a compensação por 
mais de 15 segundos, em função de perda de carga 
excessiva, ela entrará em falha de vazão. Durante a falha de 
vazão, o ícone de falha será exibido piscando no visor por 
todo o tempo de falha. A bomba entrará em pausa (Hold) e 
o tempo acumulado de execução no visor irá parar a 
contagem. A bomba se reiniciará em 15 segundos para uma nova tentativa de 
continuar a amostragem. Caso a vazão se mantenha restrita, a bomba retornará para 
o modo de falha de vazão. A tentativa de início automático 
será repetida a cada 15 segundos por 5 vezes. O tempo 
gasto na falha de vazão não será somado ao tempo 
acumulado de execução.  
 
Para sair do modo de falha de vazão e excluir o ícone de falha de vazão do visor, 
identifique a causa da falha, corrija a causa da falha e pressione  para remover o 
ícone do visor LCD e reiniciar a bomba. 
 
NOTA  Uma falha de bateria pode ocorrer como alternativa a uma falha de 

vazão quando houver baixo nível de bateria no momento da falha de 
vazão, perda de carga excessiva e/ou quando há uma distância muito 
pequena entre o limite da mangueira e a entrada da bomba (por 
exemplo, falha do conector contra mangueira obstruída). O ícone de 
falha de vazão não será exibido e a tentativa de início automático 
não será ativada nestes casos. Um ícone de falha de bateria (ver 
página 7) será exibido e a bomba se desligará (Sleep). 

 
DICA  Caso a bomba se desligue (Sleep) durante uma falha de vazão, o ícone 

de falha de vazão poderá permanecer no visor quando a bomba for 
religada. Para remover o ícone do visor, coloque a bomba em pausa 

(Hold), pressione  para acessar as funções de configuração do 

usuário e pressione  quando a função CLr aparecer. 
 
 

Troca da Bateria 
 

Trocando a bateria Li-Ion 
Somente para modelos que possuam baterias de lítio-íon 
 

Para manter os dados do visor, assegure-se de que a bomba esteja no modo 
de pausa (Hold) antes de desconectar a bateria. Os dados do visor não serão 
mantidos se a bateria for removida enquanto a bomba estiver em operação. 

 

Removendo a Bateria em Uso 
 

1. Desprenda a bateria removendo os dois parafusos 
existentes na base da caixa da bateria.  

 
 
 

2. Puxe a caixa da bateria para fora da carcaça da bomba. 

Falha de vazão durante 

execução contínua 
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Instalando uma Nova Bateria 
 
PARE!  Carregue completamente a nova bateria antes de colocar a bomba 

em operação (ver página 4). 
 
NOTA  Poderá ser necessário carregar a bateria mais de uma vez até que ela 

atinja sua capacidade máxima de carregamento. 
 

1. Alinhe a carcaça da bomba com a bateria. A logomarca da SKC gravada na 
bateria deve estar do mesmo lado que o teclado e o visor LCD. Pressione uma 
parte contra a outra até encaixar corretamente. A bomba irá ligar e o visor LCD 
exibirá o último modo utilizado na bomba (provavelmente pausada “Hold”) e 
possivelmente a memória de tempo de execução da última amostragem. 

 
2. Coloque os 2 parafusos na base do conjunto de bateria e use 

uma chave Phillips para apertar os parafusos.  
 

3. Carregue a nova bateria completamente antes do uso. 
 
NOTA  Caso a bomba não opere como o esperado após a troca da bateria, ver 

Manutenção, Redefinir a Bomba para as Configurações de Fabricação. 
 

Ver www.skcinc.com/instructions/1756.pdf para maiores informações sobre as 
baterias para bombas SKC. 

 
 

Trocando as Pilhas Alcalinas 
Somente para modelos que utilizem pilhas alcalinas AA 
 

• Para manter os dados do visor, assegure-se de que a bomba tenha se 
desligado (Sleep) ao final da última execução (ver Desligando da Bomba). 
Os dados do visor não serão mantidos se as baterias forem removidas 
enquanto a bomba estiver em execução. 

• Remova as pilhas alcalinas da bomba antes de sua armazenagem para 
evitar danos causados por vazamento de pilhas.  

 

Removendo o Conjunto de Pilhas em Uso 
 

1. Desprenda o conjunto de bateria removendo os dois 
parafusos existentes na base da caixa da bateria.  

 
 
 

2. Puxe a caixa da bateria para fora da carcaça da bomba.  
 
 
 

3. Segure firmemente a caixa de pilhas com uma mão e 
coloque um dedo da outra mão sobre a presilha no topo da 
caixa. Puxe firmemente para fora para remover o suporte de 
pilhas da caixa.  
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Instalando Novas Pilhas 
 

4. Para trocar as pilhas em uso, primeiro remova as pilhas do 
suporte. Coloque as novas pilhas no suporte seguindo a 
disposição de polaridade abaixo.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Posicione o suporte de pilhas 
apropriadamente de acordo com a caixa 
da bateria (arames vermelho e preto a o 
terminal de bateria apontando para a 
parte frontal da caixa com a logomarca 
SKC).  

 
 

Para evitar danos, posicione o suporte de pilhas apropriadamente e não 
force o suporte para dentro da caixa da bateria. 

 
 

Instalando um Novo Conjunto de Pilhas 
 

1. Alinhe a carcaça da bomba com o conjunto de pilhas. A logomarca da SKC 
gravada na caixa de pilhas deve estar do mesmo lado que o teclado e o visor 
LCD. Pressione uma parte contra a outra até encaixar corretamente. A bomba 
irá ligar e o visor LCD exibirá o último modo utilizado na bomba (provavelmente 
pausada “Hold”) e possivelmente a memória de tempo de execução da última 
amostragem. 

 
2. Coloque os 2 parafusos na base da bateria e use uma 

chave Phillips para apertar os parafusos.  
 
 
NOTA Caso a bomba não funcione como o esperado após a troca das 

pilhas, ver Redefinir a Bomba para as Configurações de Fabricação. 
 
 
 
 
 
 
 

  

A polaridade 
está marcada 
no interior do 

suporte de 
pilhas. 

 

Camada 

inferior 

Camada superior 

Parte frontal da caixa 

com logomarca SKC 
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Manutenção 
 

Redefinir a Bomba para as Configurações de Fabricação 
Caso a bomba não funcione conforme o esperado, siga o procedimento abaixo: 

1. Remova a bateria (ver Removendo a Bateria em Uso). 
 

2. No teclado da bomba, pressione e segure  e  
simultaneamente enquanto encaixa a bomba à nova bateria. 
O visor LCD deverá exibir o número de versão do software 
(525X).  

 
Não solte nenhuma das teclas até que a bomba esteja firmemente 
conectada à bateria. 

 
3. Solte as teclas  e . 

 
4. Pressione  por 2 vezes. O visor LCD deverá exibir 0 (zero). Caso isso não 

ocorra, repita os passos de 1 a 4 até obter êxito. 
 

5. Instale os 2 parafusos e use uma chave Phillips para apertá-los. 
 
Precauções: 
 

• Para utilização segura em locais de risco, assegure-se que a bomba 
possua a Certificação UL e que a bateria possua Cat. No. P85004 ou 
P85002. A utilização de outra bateria (incluindo pilhas alcalinas) ou 
aparelho para carregar a bomba anulam a Certificação UL para segurança 
intrínseca. 

• Não carregue ou opere a bomba quando conectada ao carregador quando 
em locais de risco. 

• Apenas utilize baterias e carregadores desenvolvidos para a bomba 
AirChek XR5000 para garantir um desempenho confiável. O 
descumprimento desse procedimento anulará qualquer garantia do 
produto. 

• Utilizar apenas componentes aprovados pela SKC para garantir um 
desempenho confiável e para assegurar a Certificação UL para segurança 
intrínseca. O uso de outros componentes anulará a garantia do produto. 

• A adulteração da bateria ou o uso de baterias recondicionadas anulam 
qualquer garantia e a Certificação UL para segurança intrínseca. 

• Não abrir, desmontar, provocar curto-circuito, quebrar, incinerar ou expor 
a bateria ao fogo ou a altas temperaturas. 

• Pilhas alcalinas devem ser removidas da bomba antes do 
armazenamento, a fim de evitar danos causados por vazamento de 
bateria. 

• Apenas utilize carregadores aprovados pela SKC para esta bomba. O uso 
de qualquer carregador não autorizado pode danificar a bateria e a bomba 
e anula qualquer garantia dos produtos. 

• O descumprimento dos avisos e precauções anulará qualquer garantia do 
produto. 
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Acessórios 
Descrição Cat. No. 

Calibrador Primário Padrão Defender, vazão de 50 a 5000 ml/min, inclui 
bateria de chumbo-ácido, carregador (100-240 V), software e cabo serial de 
1 metro. 

717-510M 

Kit de Carregamento Individual, somente para modelos com baterias de 
Li-Ion, 100-240 V AC, 50/60 Hz, inclui unidade de carregamento, fonte de 
alimentação e tomadas cambiáveis. 

223-241 

Take Charge 5 Carregador Cinco-estações para Baterias Li-Ion para 
bombas do modelo XR5000 com baterias Li-Ion e bombas Leland Legacy, 
inclui unidade de carregamento e cabo de força, 100-240 V AC. 

223-441 

Bolsas Protetoras 
Vermelha, para alta visibilidade, para os modelos de alta capacidade e 
pilhas alcalinas. 
Preta, redução de ruídos, para os modelos de alta capacidade e pilhas 
alcalinas. 
Preta, para modelos de alta capacidade e pilhas alcalinas. 
Preta, redução de ruídos, para o modelo padrão. 

 
224-96A 
 
224-96C 
 
224-88 
224-913 

Kit Adaptador para Baixa Vazão (5 a 500 ml/min) Compatível com todas 
bombas do modelo XR5000, inclui controlador de pressão contínua (CPC), 
reguladores de ajuste para baixa vazão e capa protetora Type A para tubo. 

210-500 

Controlador de Pressão Contínua (CPC), para amostragens com vazão 
entre 5 e 500 ml/min. Utilize com os reguladores de ajuste para baixa 
vazão listados abaixo. O CPC está incluso no Kit Adaptador para Baixa 
Vazão (acima). 

224-26-
CPC 

Reguladores de Ajuste para Baixa Vazão para amostragens de baixa 
vazão (5 a 500 ml/min) 
Utilize com o CPC listado acima. Requer capas para tubos separadas 
listadas abaixo. 
Individual (incluída no Kit Adaptador para Baixa Vazão listado acima) 
Duplo 
Triplo 
Quádruplo 

 
 
 
 
224-26-01 
224-26-02 
224-26-03 
224-26-04 

Capas Protetoras para Tubos de Amostragem 
Utilize com o regulador de ajuste para baixa vazão listado acima. 
Type A (tubos de 6-mm DO x 70-mm L), incluídos no Kit Adaptador para 
Baixa Vazão listado acima. 
Type B (tubos de 8-mm DO x 110-mm L) 
Type C (tubos de 10-mm DO x 150-mm L) 
Type D (tubos de 10-mm DO x 220-mm L) 

 
 
224-29A 
 
224-29B 
224-29C 
224-29D 
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Peças de reposição 
Descrição Cat. No. 

Baterias 
Li-Ion de alta capacidade (4-células para bombas com Certificação UL) 
Li-Ion padrão (2-células para bombas com Certificação UL) 
Pilhas Alcalinas (6-células) – sua utilização anula a Certificação UL 
para segurança intrínseca 

 
P85004* 
P85002* 
P75715 

Clipe para Cinto P20139 
Filtro (entrada)/O-anel (3) P20140 
Carcaça do Filtro P20142 
Filtros, entrada (50) P40011 
Capa para Bateria P20419 
*Baterias de Li-Ion estão sujeitas a condições especiais de transporte e entrega 
 
Preacuções: 

• Para utilização segura em locais de risco, assegure-se que a bomba 
possua a Certificação UL e que a bateria possua Cat. No. P85004 ou 
P85002. A utilização de outra bateria (incluindo pilhas alcalinas) ou 
aparelho para carregar a bomba anulam a Certificação UL para segurança 
intrínseca. 

• Utilizar apenas componentes aprovados pela SKC para garantir um 
desempenho confiável e para assegurar a Certificação UL para segurança 
intrínseca. O uso de outros componentes anulará a garantia do produto. 

• Qualquer garantia e a Certificação UL para segurança intrínseca são 
anuladas caso as bombas não forem reparadas e consertadas por uma 
autorizada SKC ou centro de reparo SKC. 

• O descumprimento dos avisos e precauções anulará qualquer garantia do 
produto. 

 
Transporte de Baterias Li-Ion 
As baterias recarregáveis de Li-Ion para as bombas de amostragem da SKC são 
testadas de acordo com o Manual UN e estão comprovadamente de acordo com os 
requisitos de cada teste no UN Manual of Test Criteria, Parte III, subseção 38.3. Elas 
possuem uma taxa de whatt-hora (Wh) abaixo de 100. 
 
Per 2010 IATA regulations, as embalagens devem atender às especificações e 
conter os selos e documentações requeridos pela IATA Packing Instructions 965, 966 
e 967. Ver IATA Guidance Document: Transporte de Metal Lítio e Baterias de Lítio Íon, 
revisado para os regulamentos de 2010. 
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Garantia 
 

Garantia Limitada Faster e Política de Devolução 
 

Os produtos comercializados pela Faster estão submetidos às politicas de Garantia e 
Devolução conforme termo abaixo, o que garante confiabilidade e recursos exclusivos 
ao cliente. 

  
Termo de Garantia e Política de Devolução 

  
1 – A empresa Faster Comércio e Soluções Tecnológicas Ltda, inscrita no CNPJ nº 
12.163.962/0001-40, assegura ao cliente uma garantia de 12 meses sobre o objeto 
descrito nesse manual, contada a partir da data de emissão da Nota Fiscal.R 
 
2 – Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e 
componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso – de acordo 
com as instruções desse manual de operação. 
 
3 – Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a 
sofrer reparos por pessoas não autorizadas, receberem maus tratos ou sofrerem 
danos decorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga 
acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má 
utilização dos equipamentos por parte do usuário. 
 
4 – Caso tenha qualquer problema e necessite utilizar da garantia, tenha em mãos o 
número de sua Nota Fiscal e o Número de Série do seu produto e faça contato com a 
Faster pelo telefone (11) 3016-9191 ou e-mail sac@fasteronline.com.br. 
 


