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Guia Rápido QuickTake 30
Termos >>
Tecla Estrela
Liga o LED, alterna entre os visores e sai do menu sem salvar.
Setas para cima e para baixo
Navega entre as configurações, aumenta ou diminui os parâmetros de amostragem e
alterna entre as opções de configuração.
Sequências de botões
ou = Pressione individualmente.
= Pressione ambos simultaneamente.
= Código de segurança, pressione em sequência.

Sequências de programação >>
•

Para ativar o LED da bomba:
Pressione e segure
por 2 segundos.

•

Para checar o nível da bateria:
Pressione .

•

Para selecionar um tempo de execução predefinido:
Pressione
ou
para navegar entre as predefinições. Quando aparecer a
seleção desejada, pressione
para iniciar a amostragem.

•

Para alternar entre Run (operação) e Hold (pausa):
Pressione
.

•

Para repetir uma amostragem:
A partir de Done, reset (rSEt) ou erro de amostragem (SErr), pressione
para retornar à predefinição de tempo de execução. Pressione
para iniciar
a amostragem.

•

Para alterar ou calibrar a vazão:
Nota: A taxa de vazão não é exibida no LED.
Pressione
ou
e navegue até um tempo de execução predefinido.
Pressione e segure CAL por 2 segundos. (Não requer um código de segurança.)
Pressione
ou
para alterar a taxa de vazão até que a vazão desejada
apareça no calibrador. Pressione . Quando aparecer Stor no visor, pressione
para salvar o ajuste ou
para ignorar as alterações.

•

Para interromper a execução, terminar uma amostragem ou zerar a bomba:
Com a bomba em Hold, pressione . Sample reset (rSEt) aparecerá no visor.
Pressione
para zerar a bomba ou
para ignorar e retornar a Hold.
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Descrição
A QuickTake® 30 é uma bomba portátil de amostragem de ar movida a bateria que
mantem vazão constante de ar entre 10 e 30 L/min para uso com impactadores,
cassetes para coleta de esporos como o VersaTrap®, cassetes para coleta de asbestos,
cassetes microvácuo ou outros coletores para até 30 L/min. Uma bomba diafragma
operando com um sistema de controle de fluxo de circuito fechado, a QuickTake 30
mantem vazão constante real. A QuickTake 30 possui um temporizador programável
que permite até oito predefinições de tempo de execução entre 1 e 999 minutos,
execução contínua com desligamento manual ou amostragem intermitente. A bateria
recarregável de lítio-íon proporciona tempos de execução efetivos (ver Perfil de
Desempenho – Tempo de Execução Cumulativo Típico).

Adaptador
para cassete

Adaptador para
mangueira

Alça para fácil
portabilidade.

Entrada (exibido
sem adaptador)
LED Indica
carregamento
de bateria ativo
Visor LED de
alto contraste
para leitura das
predefinições,
tempo de
execução e nível
da bateria.

Guia Rápido

Entrada do
carregador
(lateral da bomba,
não exibido)

Botão de modo
de calibração

Seta para baixo
diminui o tempo e a
vazão, navega pelas
predefinições.

Alto-falante para o
alarme de final de
execução.
Seta para cima
aumenta o tempo e
a vazão, navega
pelas predefinições.

Botão estrela ativa
o LED e navega
entre os visores.
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Perfil de Desempenho
Faixa de vazão:

de 10 a 30 L/min.

Precisão da compensação
de vazão:

± 5% da vazão definida.

Faixa de perda de carga
na compensação de vazão:

10 L/min a 90 polegadas de perda de carga
20 L/min a 50 polegadas de perda de carga
30 L/min a 15 polegadas de perda de carga

Perda de carga típica de meios de amostragem (polegadas de água)
Vazão (L/min)
10
12
15
Tamanho Filtro/Poro (µm)
25-mm MCE, 0,8
65
80
103
25-mm MCE, 0,45
138
172
>200
37-mm MCE, 0,8
22
28
36
37-mm PVC, 5,0
9
11
15

20
148
---51
21

Compare as informações desta tabela com a faixa de compensação da bomba para determinar suas
aplicações apropriadas.

Bateria Lítio-Íon (Li-Ion) recarregável, 7,4 V, capacidade 9,6-Ah,
71,04 Wh.
Bateria com carregador/adaptador AC, 100-240 V.
Tempo de carregamento da bateria:
Aproximadamente 5 horas (varia de acordo com a capacidade da
bateria e nível de carga).
Tempo de execução cumulativo típico**:
Coletor de esporos* (ex.: VersaTrap®): 5 hrs a 15 L/min (somente
bateria)
Impactador BioStage cascata viável: 4 hrs a 28,3 L/min (somente
bateria)
Filtro MCE 25-mm, 1,2-μm: 9+ hrs a 10 L/min. Para atingir, utilize a
QuickTake 30 com bateria carregada e carregador/adaptador AC.
Filtro MCE 37-mm, 0,8-μm: > 14 hrs a 10 L/min (somente bateria)
Energia:

* Os tempos de execução com o uso de coletor de esporos são usualmente ≤ 10
minutos. A SKC recomenda a redução do tempo da amostragem quando a vazão for de
30 L/min para evitar sobrecarregamento do meio.
** Resultados obtidos utilizando uma bomba nova e uma bateria nova e completamente
carregada. O desempenho da bomba pode variar.
O carregador/adaptador AC pode ser usado para estender o tempo de execução
da bateria, mas não funciona como um eliminador de bateria. Portanto, ele não
proverá tempos de execução indefinidos.

Temperatura: Em operação: de 32 a 113 F (0 a 45 C)
Em armazenagem: de -4 a 95 F (-20 a 35 C)
Em carregamento: de 32 a 113 F (0 a 45 C)
Umidade em operação: de 0 a 95% sem condensação.
Proteja a bomba quando utilizada em ambientes externos.
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Funções de tempo de execução:
Funções selecionáveis pelo usuário, predefinições ajustáveis pelo
usuário (ver Configurações Avançadas).
Execuções programadas predefinidas: 1, 2, 5, 10 ou 15 minutos.
Execução contínua manualmente definida, com desligamento
manual: de 1 a 999 min (repete de 1 a 999 min indefinidamente até que
o usuário pare a bomba ou a energia seja desligada).
Amostragem intermitente: Ver Configurações Avançadas.
Funções de falha de vazão:
Caso a bomba não consiga realizar a compensação devido a perda de
carga excessiva, a bomba entrará em modo de falha de vazão (ver pág.
17 para detalhes). As funções de falha de vazão são habilitadas como
configurações padrão. As funções podem ser desabilitadas pelas
opções do usuário. Ver Configurações Avançadas.
Falha de vazão: A falha é exibida no visor imediatamente. A bomba se
desliga após 5 segundos.
Reinício de falha: A bomba tenta o reinício a cada 10 segundos por até
cinco vezes.
Compatibilidade de meio:
Impactadores de cascata viável, cassetes para coleta de esporos (ex.:
VersaTrap®), cassetes para coleta de asbestos, cassetes microvácuo
e outros amostradores de impacto que requeiram fluxos entre 10 e 30
L/min.
Mangueira:

Requer mangueiras 3/8-pol DI

Carcaça:

Plástico ABS

Dimensões:

9,3 x 8,4 x 3,5 pol (23,6 x 21,3 x 8,9 cm)

Peso:

4,8 lbs (2,2 kg)

Indica uma precaução, cuidado ou nota.
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Operação da Bateria
Indicadores de Nível da Bateria
Carregamento completo; aproximadamente 75% a 100% de
capacidade restante.
Carregamento
suficiente
para
operação
da
aproximadamente 25% a 75% de capacidade restante.

bomba;

Nível baixo de carregamento (carregar a bateria); aproximadamente
1% a 25% de capacidade restante.
Falha por falta de carregamento. A bomba irá parar de funcionar,
emitir um som e entrar em hibernação dentro de 10 segundos.

Carregando a Bateria
Para um carregamento completo, assegure-se de
que a bomba não esteja em operação durante o
carregamento. Insira o plugue do carregador na
entrada da bomba e a tomada do carregador a
uma tomada de parede. Um LED vermelho irá
piscar no visor da bomba para indicar que a
unidade
está
carregando.
Quando
o
carregamento estiver completo, o LED irá parar de
piscar e a bomba entrará em modo sleep (hibernação). O carregamento completo da
bateria dura cinco horas. A QuickTake 30 pode ser operada com uso de energia AC.
Ver Operando com energia AC.
Após carregar a bateria, é indicado que se opere a bomba por
aproximadamente 5 minutos antes de realizar a calibração. Este
procedimento assegura que a bateria esteja mais estável e aumenta a
concordância entre os valores pré e pós calibração.
•
•

•
•

•
•

•
•

A bomba não entrará em modo sleep durante o carregamento. Ao conectar um
bomba em hibernação ao carregador ela será ligada automaticamente.
O carregador/adaptador AC pode ser usado para estender o tempo de uso da
bateria, porém não funciona como um eliminador de bateria. Portanto, ele não
proporcionará tempos de execução indefinidos.
Não opere ou carregue a bomba em locais de risco.
Utilize apenas o carregador aprovado pela SKC para esta bomba. O uso de um
carregador inapropriado pode causar danos à bateria e à bomba, anulando
qualquer garantia.
A bateria pode ser mantida dentro do carregador aprovado pela SKC por tempo
indeterminado.
Assegure que o cabo do carregador esteja apropriadamente orientado antes de
conecta-lo à bomba. O contato/orientação inapropriado causará curto-circuito na
bateria e anulará qualquer garantia.
O curto-circuito da bateria fará com que ela fique imediatamente inutilizável.
O não cumprimento dos avisos e precauções aluna qualquer garantia.
Para maiores informações sobre baterias para bombas SKC, visite
www.skcinc.com/instructions/1756.pdf.
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Trocando a bateria
1. Com a parte traseira da bomba virada para você (número
de série ao canto inferior esquerdo), use uma chave de
fenda pequena para levantar e remover as tiras protetoras
das duas extremidades da bomba. Ao remover as tiras verá
quatro parafusos de segurança.
2. Use uma chave Phillips para afrouxar os quatro
parafusos de segurança.

3. Levante a parte traseira do corpo da bomba.

Bateria

Suporte

4. Utilizando
uma
chave
Phillips, remova os dois
parafusos e arruelas do
encaixe da bateria. Guardeos.

Deslize o suporte e
tire-o.

Parafusos

Não perca as arruelas dos parafusos.
Bateria

Conector

Puxe para desconectar.

5. Deslize o suporte para a
frente e tire-o.
6. Cuidadosamente levante a
bateria para fora da bomba
e
desconecte-a
do
conector.
7. Ligue a nova bateria ao conector.
8. Recoloque-a em seu lugar no corpo da bomba.
9. Deslize o suporte da bateria até seu lugar e alinhe-o com os dois buracos para
parafusos. Reinstale os dois parafusos com as arruelas.
10. Recoloque a tampa traseira do corpo da bomba (o número de série deve estar
no canto inferior esquerdo) e aperte os parafusos de segurança.
11. Recoloque as duas tiras protetoras e pressione-as até que se encaixem
completamente.
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Operando com energia AC
A QuickTake 30 pode ser operada com o uso de energia AC por meio da bateria e o
carregador/adaptador AC. Insira o plugue do carregador na entrada de carregamento
da bomba e ligue o carregador a uma tomada de parede. Opere a bomba.

Precauções, Avisos e Notas
•

A luz de carregamento no visor LED irá piscar caso a bateria esteja
carregando durante operação com o carregador AC.

•

O carregador/adaptador AC pode ser usado para estender o tempo de
execução da bateria, porém não funciona como um eliminador de bateria.
Portanto, ele não irá proporcionar tempos de execução indefinidos.

•

Não opere ou carregue a bomba em locais de risco.

•

Utilize apenas o carregador aprovado pela SKC para esta bomba. O uso de um
carregador inapropriado pode causar danos à bateria e à bomba, anulando
qualquer garantia.

•

Para reduzir o risco de ferimentos, fogo ou choque elétrico, sempre siga as
precauções básicas de segurança quando usar este produto.

•

Não submerja a bomba ou exponha-a a nenhum líquido.

•

Proteja a bomba quando utilizada em ambientes externos.

•

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

•

Não abra, desmonte, cause curto-circuito, bata, incinere ou exponha a
bateria ao fogo e altas temperaturas.

•

O não cumprimento dos avisos e precauções anula qualquer garantia.
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Operação
Sequências de Botão
Os botões devem ser pressionados de acordo com as
sequências exibidas.
ou

= Pressione individualmente.
= Pressione ambos simultaneamente.
= Código de segurança, pressione em sequência.

Operando a Bomba
•

Para ativar o LED da bomba:
Pressione e segure
por 2 segundos.

•

Para checar o nível da bateria:
Pressione . Caso o nível da bateria esteja baixo, recarregue a bateria (ver
Carregando a Bateria na pág. 5).

Indicadores de Nível da Bateria
Carregamento completo; aproximadamente 75% a 100% de
capacidade restante.
Carregamento
suficiente
para
operação
da
aproximadamente 25% a 75% de capacidade restante.

bomba;

Nível baixo de carregamento (carregar a bateria); aproximadamente
1% a 25% de capacidade restante.
Falha por falta de carregamento. A bomba irá parar de funcionar,
emitir um som e entrar em hibernação dentro de 10 segundos.

•

Para navegar entre as predefinições e visores:
Pressione
ou para navegar entre as predefinições.

•

Para selecionar um tempo de execução predefinido:
Pressione
ou
para navegar entre as predefinições. Quando aparecer a
seleção desejada, pressione
para iniciar a amostragem.
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Selecionando
Predefinições (Presets)
Pressione ou

•

Para alternar entre Run (operação) e Hold (pausa):
Pressione
.

•

Para repetir uma amostragem:
A partir de Done, reset (rSEt) ou erro de amostragem (SErr), pressione
para retornar à predefinição de tempo de execução. Pressione
para iniciar
a amostragem.

•

Para desligar o LED:
A bomba desliga o LED automaticamente após 4 minutos de inatividade. O LED
pode ser reativado pressionando e segurando .

•

Para interromper a execução, terminar uma amostragem ou zerar a bomba:
Com a bomba em Hold, pressione . Sample reset (rSEt) aparecerá no visor.
Pressione
para zerar a bomba ou
para ignorar e retornar a Hold.

•

Para alterar ou calibrar a vazão:
Ver Calibração e Ajustando Vazão para detalhes.
1. Conecte um calibrador à bomba.
2. Selecione qualquer predefinição de execução. Pressione e segure CAL por
2 segundos para entrar em modo de calibração (a bomba entrará em
operação).
3. Pressione
ou para alterar a taxa de vazão até que a vazão desejada
apareça no calibrador (a vazão não é exibida no LED).
4. Pressione . Quando aparecer Stor no visor, pressione
para salvar o
ajuste ou
para ignorar as alterações.
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Montando o meio de amostragem
Cassete coletor de esporos
Utilize o adaptador para cassete fornecido com a
bomba.
Insira a extremidade tubular do adaptador na entrada
da bomba até o final. Remova o selo da saída do
cassete e encaixe-o sobre o adaptador até que esteja
firmemente selado.

Adaptador para
cassete vazio

Adaptador para
cassete com
cassete coletor
de esporos

Nota sobre calibração: a vazão pode ser calibrada pressionando a parte
aberta de um segundo adaptador sobre a entrada do cassete (selo
removido), anexando uma mangueira flexível à extremidade tubular do
segundo adaptador e conectando a outra extremidade da mangueira flexível
à saída de um calibrador.

Varinha de amostragem (acessório) (Cat. No. 228-9521)
Adaptador para
mangueira incluído
com a varinha

Cassete
VersaTrap

Adaptador para
cassete
Varinha
Mangueira incluída
com a varinha

Insira a extremidade tubular do adaptador no buraco ao topo da varinha de amostragem
(ver acima), encaixando até o final. Remova o selo da saída do cassete e encaixe-o no
adaptador estabelecendo uma conexão firme. Encaixe a mangueira ao adaptador para
mangueira e então encaixe-o à entrada da bomba.
Para amostras de bioareossol a 15 L/min, a SKC recomenda o uso das
bombas Leland Legacy® (5 a 15 L/min) ou QuickTake 30 (10 a 30 L/min).
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Impactador BioStage
Utilize com o acessório Suporte para Montagem (Cat. No. 228-9531).

Saída do
BioStage

1. Encaixe o BioStage® no suporte
em L. Alinhe a saída do BioStage à
posição de 10 horas no suporte.
Afirme com o parafuso de mão na
parte inferior da bomba.

Parafuso de
mão segurando
o BioStage

Perna do
suporte

Saída do BioStage alinhada
na posição 10 horas

2. Coloque o suporte em L na
lateral direita da parte frontal
da bomba, com a perna do
suporte
encaixando
na
extremidade
direita
da
bomba. Alinhe o buraco na
perna do suporte com o
buraco na lateral da bomba.
Afirme o suporte à bomba
com o parafuso de mão.

Parafuso de
mão segurando
o suporte
Suporte

3. Insira o adaptador de
entrada
(incluído
com
o
suporte)
dentro da entrada da
bomba e conecte a
entrada do adaptador
à saída do BioStage.

Adaptador de
entrada
encaixado

Tubo do
adaptador de
entrada

Saída do
BioStage

Parafuso de
mão segurando
o suporte
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Calibrando e Ajustando a Vazão
Utilize um calibrador primário padrão para calibrar a taxa de vazão.
Calibre a vazão com uso de um meio de representatividade de amostragem.
Antes do uso, permita que a bomba se equilibre após movê-la de
temperaturas extremas.
Nota: Utilize um segundo adaptador para
cassete para conectar o calibrador ao
cassete para coleta de esporos.
Cassete para coleta
de esporos
Adaptador para
cassete

Mangueira

Saída do
calibrador

Entrada da
bomba

Calibração com cassete para coleta de esporos.

1. Assegurese de que a bomba
tenha sido operada por 5 minutos antes de realizar a calibração. Com o uso de
mangueiras flexíveis de 3/8-pol DI e os adaptadores apropriados, conecte a
entrada da bomba à saída do meio de amostragem e um calibrador primário
padrão à entrada do meio de amostragem (como ilustrado acima).
2. Seleciona qualquer predefinição de tempo de execução.
Pressione e segure o botão CAL por dois segundos. A
bomba iniciará a operação e o visor CAL piscante
aparecerá no LED.
3. Pressione
ou para aumentar ou diminuir a vazão até que o valor desejado
seja exibido no calibrador.
4. Pressione . A palavra Stor irá piscar no LED.
Para salvar a alteração: pressione
. A bomba irá
para a operação.
Para descartar a alteração: pressione . A bomba irá
parar a operação.
Nota: um código de segurança não é necessário para a alteração de taxa de
vazão. O código é apenas solicitado quando se for alterar as configurações
padrão de fábrica. Para alterar as configurações de fábrica, veja Configuração
Avançada.
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Configuração
Pressione

ou

para navegar pelas predefinições de tempo de execução no LED.

Modo de execução
Execução Programada (padrões: 15, 10, 5, 2 e 1 min.)
Amostragem Intermitente
Execução Contínua

Exibição no LED
t xx
Intt
Cont

O usuário poderá alterar as predefinições de tempo de execução. Ver Configuração
Avançada, Programando suas Predefinições de Tempo de Execução.

Execução Programada
O tempo de execução se acumula apenas enquanto a bomba estiver em operação.
O modo de Execução Programada foi desenvolvido para
desempenhar uma amostragem por um determinado período de
tempo de 1 a 999 minutos (selecionados na predefinição). O
usuário inicia a operação e a bomba automaticamente para após
Tempo de execução: 2
o tempo definido ser atingido.
minutos.
1. Pressione
ou
para navegar até a predefinição
desejada.
2. Pressione
para selecionar a predefinição desejada.
A bomba iniciará a operação e o LED exibirá a contagem
Tempo restante de 2
regressiva até zero (tempo restante abaixo de um minuto
segundos.
é exibido em segundos com “dois pontos”). A bomba irá
parar e emitir quatro alarmes. O visor exibirá “Done”
(Pronto).
3. Pressione
para retornar ao visor de predefinições.
Caso o usuário deseje repetir a amostragem, deve
Amostragem completa.
pressionar
.

Opções de usuário durante amostragem com Execução Programada
Verificando nível da bateria
Pressione . O visor retornará automaticamente ao tempo restante
de execução após cinco segundos ou pressione
novamente.
Modo Hold
Pressione
durante a amostragem para colocar a bomba e a
contagem em Hold (pausa). O tempo restante e a palavra Hold irão
alternar no visor. Pressione
com a bomba em modo Hold para
retomar a amostragem.
Finalizando uma amostragem e reiniciando a bomba
Pressione
enquanto a bomba estiver em Hold. O Sample Reset
(rSEt) irá piscar no visor LED.
Para finalizar a amostragem e reiniciar a bomba: pressione
.
Para continuar a amostragem: pressione
para colocar a bomba em Hold.
Pressione
.

www.fasteronline.com.br

14

Tel.: (11) 3016-9191
E-mail: sac@fasteronline.com.br

Execução Contínua com Parada Manual
O tempo de execução se acumula apenas enquanto a bomba estiver em operação.
O modo de Execução Contínua desempenha uma amostragem de
1 a 999 minutos e então automaticamente volta a zero e conta
novamente até 999 até que o usuário pare manualmente a
amostragem.
1. Pressione
ou para navegar até Cont. Pressione
para selecionar. A
bomba se iniciará e o LED exibirá o tempo cumulativo de execução em segundos
até 59 segundos, então mudará para minutos. O contador marcará até 999
minutos, automaticamente voltando a zero e contando até 999 minutos
novamente até que o usuário manualmente pare a amostragem.
2. Pressione
para colocar a bomba em Hold quando o tempo desejado para
a amostragem for atingido. O LED exibirá o tempo acumulado de execução e
Hold alternadamente.
Para continuar a amostragem: pressione
.
Para finalizar a amostragem e reiniciar a bomba: pressione
em
modo Hold. O visor exibirá Sample Reset (rSEt) piscante. Pressione
.

Opções de usuário durante amostragem com Execução Programada
Verificando nível da bateria
Pressione . O visor retornará automaticamente ao tempo restante
de execução após cinco segundos ou pressione
novamente.
Modo Hold
Pressione
durante a amostragem para colocar a bomba e a
contagem em Hold (pausa). O tempo restante e a palavra Hold irão
alternar no visor. Pressione
com a bomba em modo Hold para
retomar a amostragem.
Finalizando uma amostragem e reiniciando a bomba
Pressione
enquanto a bomba estiver em Hold. O Sample Reset
(rSEt) irá piscar no visor LED.
Para finalizar a amostragem e reiniciar a bomba: pressione
.
Para continuar a amostragem: pressione
para colocar a bomba em Hold.
Pressione
.
Para Amostragem Intermitente, ver Configuração Avançada.
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Amostragem
QuickTake 30 com adaptador para cassete
e cassete para coleta de esporos

Antes do uso, permita que a bomba se equilibre após movê-la de
temperaturas extremas.
1. Assegure-se de que a bateria possua capacidade suficiente para realizar a
amostragem desejada (ver Operação, Indicador de Nível da Bateria).
2. Calibre a QuickTake 30 para a vazão desejada (ver Calibração e Ajustando a
Vazão).
3. Coloque a bomba no local da amostragem.
Proteja a bomba quando utilizada em ambientes externos.
Não opere ou carregue a bomba em locais de risco.
4. Troque o meio de amostragem usado na calibração por um meio de amostragem
novo.
5. Pressione para navegar pelos tempos de execução predefinidos. Ver Execução
Programada, Execução Contínua ou Amostragem Intermitente.
6. Uma vez que a predefinição esteja sendo exibida, pressione para iniciar a
amostragem. Tome nota do horário de início.
Caso o usuário deseje parar a amostragem e reiniciar a bomba, ver
Finalizando amostragem e Reiniciando a bomba.
7. Quando a amostragem estiver completa:
a. Modo Execução Programada: o visor contará
regressivamente até zero e a bomba irá parar. O
alarme soará quatro vezes. O visor piscará Done.
Pressione para retornar às predefinições. Caso deseje
repetir a amostragem, pressione.
b. Modo Execução Contínua: O modo de Execução
Contínua desempenha uma amostragem de 1 a 999
minutos e então automaticamente volta a zero e conta
novamente até 999 até que o usuário pare
manualmente a amostragem. Pressione
para
colocar a bomba em Hold quando o tempo desejado
para a amostragem for atingido. O LED exibirá o tempo
acumulado de execução e Hold alternadamente. Em
Hold, pressione . o visor exibirá Sample Reset (rSEt). Pressione para
finalizar a execução e zerar os dados da bomba. Caso deseje repetir a
amostragem, pressione.
c. Modo Amostragem Intermitente: o visor irá contar cumulativamente o
tempo definido de execução, depois contar regressivamente o tempo de
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atraso para início do próximo ciclo até 0, então inciará a amostragem
novamente. A bomba irá alternar até que o número programado de ciclos
esteja completo. O alarme soará quatro vezes. O visor exibirá Done
piscante. Pressione para retornar às predefinições. Caso deseje repetir a
amostragem, pressione.
8. Remova e vede o meio de amostragem.
9. Monte novamente o conjunto de calibração (ver Calibração e Ajustando a Vazão)
e verifique a vazão.
10. Envie as amostras e qualquer outra informação pertinente a um laboratório para
análise.

Finalizando uma amostragem e reiniciando a bomba
Para Execução Programada e Execução Contínua: com a bomba
em operação, pressione
. A bomba entrará em Hold.
Pressione
com a bomba em Hold. O visor exibirá Sample Reset
(rSEt). Pressione
para zerar o tempo cumulativo de
execução e reiniciar a bomba.
Para amostragem intermitente não há modo Hold. Pressione
para parar a bomba. O LED exibirá SErr (erro de amostragem).
Pressione
para visualizar o tempo acumulado de execução.
Pressione
para retornar às predefinições de tempo de
execução.
O tempo cumulativo de execução retorna a 0 mesmo que a amostragem
intermitente seja iniciada novamente.

Falha de vazão
Padrão de fábrica: habilitado. O usuário pode desabilitar a função.
Caso a bomba não consiga realizar a compensação por conta de perda de carga
excessiva, FLOF irá piscar no visor LED. Se a vazão não for corrigida dentro de cinco
segundos, o alarme irá soar quatro vezes e a bomba irá para a operação.

Restaurando a Amostragem após a Falha de Vazão
Reinício de Falha (padrão de fábrica: habilitado)
O reinício após falha tentará reiniciar a bomba a cada 10 segundos por até cinco vezes.
O tempo acumulado de execução pode ser exibido pressionando . Pressione
novamente para retornar para o visor de falha (FLOF). Se a bomba não reiniciar
automaticamente, tente corrigir o bloqueio do fluxo, então pressione
para colocar
a bomba em Hold. Pressione
para retomar a amostragem.
Reinício de Falha (desabilitado pelo usuário)
O tempo acumulado de execução pode ser exibido pressionando . Pressione
novamente para retornar ao visor FLOF. Tente corrigir o bloqueio do fluxo e pressione
para colocar a bomba em Hold. Pressione
para retomar a amostragem.
As funções de falha de vazão e reinício de falha podem ser habilitadas pelo
usuário
conforme
desejado.
Ver
Configurações
Avançadas,
Habilitando/Desabilitando Alarme e Funções de Falha.
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Configurações Avançadas
Amostragem Intermitente
A Amostragem Intermitente permite que a bomba seja programada para operar por um
número específico de minutos até 999 minutos, para desligar por
um período programado de tempo e continuar a amostragem
intermitente por um número predeterminado de ciclos (ex.:
programe a bomba para executar três ciclos (n) de 15 minutos
Amostragem
cada (r) com intervalos de cinco minutos (d) entre cada ciclo).
Intermitente

Entrando no modo de Amostragem Intermitente
Pressione
ou
para navegar até Intt. Pressione
configuração de amostragem intermitente.

para acessar o modo de

Ajustando Tempo de Execução (r)
1. Pressione
ou para aumentar ou diminuir o tempo de execução. O visor irá
piscar. Caso não deseje alterar o tempo de execução, pressione
para mover
para o tempo de intervalo.
2. Quando terminado, pressione . No visor, piscará Stor.
Para salvar o novo ajuste: Pressione
. Pressione
para mover para a configuração de tempo de intervalo.
Ajuste de tempo
Para ignorar o novo ajuste: Pressione . O visor moverá
de execução.
para o tempo de intervalo.
Se os valores exibidos não forem alterados, o Stor piscante não será
exibido e ao pressionar
você moverá o visor para o próximo parâmetro
a ser ajustado.

Ajustando Tempo de Intervalo (d)
1. Pressione
ou para aumentar ou diminuir o tempo de
intervalo. O visor irá piscar. Caso não deseje alterar o
tempo de intervalo, pressione
para mover para o número
de ciclos.
Ajuste de tempo
2. Quando terminado, pressione . No visor, piscará Stor.
de intervalo.
Para salvar o novo ajuste: Pressione
. Pressione
para mover para a seleção de número de ciclos.
Para ignorar o novo ajuste: Pressione . O visor moverá para o número de
ciclos.

Ajustando Número de Ciclos (n)
1.

Pressione
ou para aumentar ou diminuir o número de
ciclos. O visor irá piscar. Caso não deseje alterar o número
de ciclos, pressione
para mover para retornar a Intt.
2. Quando terminado, pressione . No visor, piscará Stor.
Para salvar o novo ajuste: Pressione
. Pressione
para retornar a Intt.
Para ignorar o novo ajuste: Pressione . O visor irá
retornar a Intt.
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Inicie a amostragem pressionando
. O visor LED irá
contar até 59 segundos em segundos, então mudará para
minutos até atingir o tempo de execução definido. A bomba
irá parar par o tempo de intervalo definido enquanto o LED
Execução da
exibirá uma contagem regressiva do tempo definido para o
amostragem terminada.
intervalo, até zero. A bomba iniciará a amostragem
novamente. O alarme da bomba irá soar quatro vezes e o
visor exibirá donE piscante após todos os ciclos terminados. Pressione
para
visualizar o tempo acumulado de execução. Pressione
para retornar a donE.
Pressione
para retornar ao visor de predefinições de tempo de execução. Caso
deseje repetir a amostragem, pressione
.
As configurações de amostragem intermitente são mantidas quando a
bomba entra em hibernação (sleep).

Opções de Usuário Durante Amostragem Intermitente
Visualizando o número de ciclos restantes e o tempo acumulado de execução
Pressione
repetidamente durante a amostragem ou o intervalo.
Caso deixe a bomba sem apertar botões por cinco segundos, o visor
irá automaticamente retornar ao tempo acumulado.
Finalizando uma amostragem e reiniciando a bomba
Não há modo Hold disponível para amostragem intermitente. Portanto, pressionando
irá parar a amostragem e o LED exibirá SErr (erro de
amostragem). Pressione
para visualizar o tempo acumulado de
execução. Pressione
para retornar às predefinições de tempo de
execução.
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Programando suas próprias predefinições de tempo de
execução
1. Pressione
.
2. O visor exibirá Pt:1 alternadamente com Txx. Isto
corresponde à primeira predefinição de tempo de
execução.
3. Pressione
para navegar ao número de minutos (1 a
Primeira predefinição.
999).
Pressione para navegar até as opções de modos Cont, Intt ou End.
A opção End não aparecerá durante a configuração da
primeira predefinição.
4. Quando o LED exibir o tempo ou modo desejado, pressione
para mover para o próximo tempo da predefinição.
Tempo definido para a
5. Repita os passos 3 e 4 para cada predefinição até oito
predefinição 1.
predefinições. A sequência se repetirá de um a oito.
6. Quando terminado, pressione
. O visor exibirá Stor.
Para salvar o novo ajuste: Pressione
. A bomba
Gravar definições.
irá retornar ao seu modo norma de operação.
Para ignorar o novo ajuste: Pressione . A bomba irá retornar ao seu modo
norma de operação.
Nota: enquanto estiver programando as predefinições, navegar para baixo de Intt irá
exibir End após a última predefinição for selecionada. Selecionar End irá truncar a
sequência gravada de predefinições (ver abaixo). Por exemplo, se o usuário desejar
armazenar apenas duas predefinições, o tempo de execução 3 pode ser definido como
End, diminuindo o número de predefinições para navegar através. Os tempos
programados para as predefinições Pt: 4 a 8 não serão exibidos até que as predefinições
sejam modificadas para serem exibidas ou que os padrões de fábrica sejam restaurados
(ver Restaurando Bomba ou Configurações Padrão).

Sequência de Predefinições (Presets)

Predefinições Padrão de Fábrica.

A bomba retorna ao início da lista de
predefinições sempre que chega a End.
Isto permite que o usuário diminua o
número de predefinições a serem
navegados. A predefinição 1 não pode
ser definida como End.
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Habilitando/Desabilitando o Alarme e as Funções de Falha
1. Pressione o código de segurança
para entrar no modo de configuração.
2. Pressione CAL. O número da versão do software será exibido brevemente.
3. Pressione
ou para ativar ou desativar a função (ver abaixo). Pressione
para avançar para a função seguinte.
4. Pressione
para sair das configurações. Pressione
novamente para
retornar às predefinições de tempo de execução.

FUNÇÃO

LIGADO

DESLIGADO

Som do teclado: ligado/desligado
Som do teclado ligado

Som do teclado desligado

Alarme ligado

Alarme desligado

Alarme: ligado/desligado

Falha de Vazão: ligado/desligado
Falha de vazão ligado

Falha de vazão desligado

Reinício de falha: ligado/desligado
Reinício de falha ligado Reinício de falha desligado

Restaurando a bomba para os padrões de fábrica
1. Pressione o código de segurança
e então
pressione o botão CAL. O número da versão do
software será exibido brevemente.
2. Pressione
repetidamente para navegar até o visor
Padrão da bomba
exibir dEFt.
3. Pressione
. A palavra “no” será exibida no visor.
Para restaurar as configurações de fábrica:
Pressione . O visor exibirá YES. Pressione
.
YES, para restaurar os
Para manter as configurações existentes:
padrões da bomba.
Pressione
para navegar até “no” e pressione
O número 30 aparecerá brevemente, então o visor retornará
para as predefinições de tempo de execução.

NO, para não restaurar
os padrões da bomba.

Manutenção
1. Mantenha a bomba limpa e livre de poeira e sujeira. Ela pode ser limpa com uso
de um pano seco.
2. Mantenha a bateria carregada (ver Operando a Bateria). Carregue
periodicamente quando a bomba não estiver em uso por períodos prolongados.
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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
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.
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.
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.
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.
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Informações para compra
A QuickTake 30 requer uso de uma mangueira de 3/8-pol DI.
Descrição
Bomba de Amostragem de Ar QuickTake 30*# inclui bateria e
adaptadores para cassete e para mangueira; requer Cat. No. 223-245
carregador acessório abaixo.
Bomba de Amostragem de Ar QuickTake 30*# e carregador inclui
bomba com bateria, carregador/adaptador AC (100-240 V), adaptador
para cassete e mangueira, mangueira.
Kit QuickTake 30*# BioStage inclui bomba e carregador como
descritos acima, Impactador Padrão BioStage, suporte para
montagem com adaptador de entrada, adaptador para calibração,
rotâmetro e bolsa deluxe para transporte.
Peças de Reposição
Filtros de entrada, 50/pacote
Adaptador haste para mangueira, 2/pacote
Adaptador para cassete
Adaptador de redução para mangueira, de 3/8 para 1/4 pol,
2/pacote
Bateria*
Conjunto interno para QuickTake 30
Acessórios
Carregador/Adaptador, 100-240 V
Calibrador Defender Primário Padrão, 300 ml/min a 30 L/min, inclui
bateria de chumbo-ácido, carregador multi-plugue (100-240 V),
Optimizer Software e cabo serial de 39 polegadas (1 metro).
Varinha de Amostragem, atinge 34 polegadas (0,9 metros) para
trabalhos em dutos e locais de difícil acesso; inclui mangueira de 1,8
metros.
Suporte de montagem para Impactador BioStage, inclui adaptador
de entrada.
Rotâmetro, 3 a 30 L/min.
Mangueira Tygon, 3/8-pol DI
10 pés
50 pés

Cat. No.
228-9530C

228-9530

228-9530K

P40021A
P31239
P33100
P31211
P75689
P21266
223-245
717-510H

228-9521

228-9531
320-100
225-1351
225-1352

* A bomba contem bateria Li-Ion e pode estar sujeita a condições especiais de transporte.
# Utilize apenas em ambientes sem risco de explosões. Sem certificação UL para segurança intrínseca.

Cuidados:
•

•

Utilize apenas partes e peças aprovadas pela SKC para assegurar
desempenho confiável. O não cumprimento anula qualquer garantia dos
produtos.
O não cumprimento de qualquer um dos avisos e precauções anula
qualquer garantia do produto.
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