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Descrição 
 

A Bomba de Amostragem de Ar Universal PCXR4 é um coletor de ar de vazão 
constante próprio para uma larga faixa de aplicações. Ela é ideal para estudos de 
higiene industrial, assim como para testes ambientais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bomba de Amostragem de Ar Universal PCXR4 

Coletor de Partículas 
Embutido com 

estrutura transparente 
para auxiliar na 

proteção da bomba. 

Casco de durabilidade 
revestido por RFI proporciona 
proteção contra interferências 

de frequência de radio entre 27 
e 1000 MHz. 

Regulador de Baixa Vazão 
(abaixo da tampa de rosca) 

permite que a bomba seja 
alterada entre alta e baixa vazão. 

Bateria recarregável 
 

Porta para Descarga 
de Ar (abaixo da 
tampa de rosca) Parafusos para Montagem 

de Acessórios permite que 
os acessórios de 

amostragem possam ser 
presos à bomba. 

Ajuste de vazão 
recuado ajusta a vazão 

entre 1000 e 5000 ml/min. 

Capa Resistente a 
Adulterações para 
prevenir alterações 

indesejadas nas 
configurações. 

Interruptor 
Liga/Desliga 

Fluxômetro Embutido 
possibilita a checagem 

rápida da média de vazão 
durante a amostragem, de 

0.5 a 5 L/min. 

LCD Digital Exibe 
tempo de execução, 

bateria e condições de 
falha. 

Teclado 
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Perfil de Desempenho 
 
Faixa de Vazão:  1000 a 5000 ml/min (modelos com Certificação UL) 

(vazões de 5 a 500 ml/min requerem regulador individual 
para ajuste de baixa vazão) 

 
Peso:     34 oz (964 g) 
 
Dimensões:    5,1 x 4,7 x 1,9 pol (13 x 11,9 x 4,8 cm) 
 
Faixa de Compensação:  1000 a 2500 ml/min com perda de carga de 40 pol 

3000 ml/min com perda de carga de 35 pol 
4000 ml/min com perda de carga de 20 pol 
5000 ml/min com perda de carga de 10 pol 

 
Perda de carga típica de meios de amostragem (polegadas de água) 
Vazão (L/min) 1,0 1,5 2,0 2,5 
Tamanho Filtro/Poro (µm)     
25-mm MCE, 0,8 6 9 12 15 
25-mm MCE, 0,45 14 22 28 35 
37-mm MCE, 0,8 2 3 4 5 
37-mm PVC, 5,0 1 1 2 2 
Compare as informações desta tabela com a faixa de compensação da bomba para determinar suas 
aplicações apropriadas. 
 
Controle de vazão:  Mantém vazão constante a ± 5% do ponto ajustado 
 
Tempo de Execução: Bateria NiCad: mínimo de 8 hrs a 4000 ml/min com 20 

polegadas de perda de carga; dependendo do meio 
utilizado. Ver tabela 1 na página 4. 

  Bateria NiMH: mínimo de 12 hrs a 4000 ml/min com 20 
polegadas perda de carga; dependendo do meio 
utilizado. Ver tabela 2 na página 4. 
Eliminador de Bateria: proporciona execuções mais 
longas. 

 
Indicador de Vazão: Rotâmetro embutido com divisão de 250-ml; escala 

marcada a 1, 2, 3, 4 e 5 L/min. 
 
Fonte de Alimentação: Bateria NiMH com plugue de 6,0-V, recarregável, com 

capacidade de 3,5-Ah ou 
 Bateria NiCad com plugue de 6,0-V, recarregável, com 
capacidade de 2,0-Ah 

 Eliminador de Bateria (ver Acessórios Opcionais); o 
seu uso anula a Certificação UL para segurança 
intrínseca. 

 
Tempo de Carregamento:  6 a 8.5 hrs com carregador PowerFlex (varia de acordo 

com a capacidade da bateria e o nível de 
descarregamento)  

 
Segurança Intrínseca: Certificação UL para Segurança Intrínseca: Classe I, 

Divisão 1 e 2, Grupos A, B, C, D; Classe II, Divisão 1 e 2, 
Grupos E, F, G; Classe III, Código de Temperatura T3C. 
Modelos aprovados ATEX disponíveis, contate o 
revendedor. 
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Temperatura:   Em operação: 32 a 113 F (0 a 45 C) 

Em armazenagem: -4 a 113 F (-20 a 45 C) 
Em carregamento: 50 a 113 F (10 a 45 C) 

 
Umidade:   0 a 95% sem condensação. 

 
Proteja a bomba quando utilizada em ambientes externos. 
 

Coleta com 
Múltiplos Tubos: O regulador de pressão constante embutido permite 

utilizar até quatro tubos de amostragem simultaneamente 
a diferentes vazões até 500 ml/min cada, utilizando os 
reguladores ajustáveis para baixa vazão (itens opcionais). 

 
Proteção contra RFI/EMI: Compatível com os requisitos EN 55022, FCC Parte 15 

Classe B, EN 50082-1; a faixa de frequência do teste de 
suscetibilidade a irradiação foi de 27 a 1000 MHz. 

 
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 FLOW FAULT será exibido no visor, as 
funções de temporização serão paralisadas e será 
exibido o tempo restante ou o tempo de execução. A 
tentativa de início automático será repetida por 5 vezes.  

 
Falha de Bateria:  A bomba irá parar a execução, o visor exibirá LO BATT, 

as funções de temporização serão paralisadas e será 
exibido o tempo restante ou tempo de execução. 

 
Teste de Bateria:  O visor LCD exibe as condições da bateria antes do início 

da amostragem. 
 
Visor de Tempo:   O visor LCD exibe até 9999 minutos (6,8 dias), quando o 

limite é atingido o contador se reinicia retornando para 0.  
Precisão do 
Temporizador:  ±0,05% (± 45 segundos por dia) 
 
Pausa na  
Amostragem (Hold): Permite ao usuário parar a amostragem temporariamente 

sem causar a perda dos dados de contagem de tempo de 
execução. A retomada da amostragem não requer 
reconfigurações. 

 
Mangueiras:   Requer mangueiras de 1/4-polegadas DI 

 
Certificação CE              Certificação UL  
 
Modelos aprovados ATEX disponíveis 
Tabela 1. Tempo de Execução da Bomba em Horas com Baterias NiCad 

Abaixo estão os tempos de execução atingidos com o uso de baterias NiCad 
totalmente carregadas. Os dados estão dispostos por tipos de meio de amostragem. 
Todos os tempos de execução estão listados em horas. Os resultados foram obtidos 
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com uma bomba nova e uma bateria nova totalmente carregada. O desempenho das 
bombas pode variar. 
 

Filtro de ésteres de celulose (MCE), poros de 0.8-μm 

Vazão (L/min) 
Diâmetro do Filtro 

37 mm 25 mm 
2,0 24,1 16,3 
2,5 21,4 14,5 
3,0 19,1 11,0 
3,5 17,8 10,7 
4,0 15,4 ** 
4,5 14,6 ** 

Filtro de cloreto vinila (PVC), poros de 5.0-μm 

Vazão (L/min) 
Diâmetro do Filtro 

37 mm 25 mm 
2,0 31,6 21,7 
2,5 27,7 24,0 
3,0 27,0 18,6 
3,5 22,8 16,4 
4,0 19,4 16,2 
4,5 19,0 14,6 

** A perda de carga do filtro excedeu a capacidade da bomba durante os testes. 
 
Nota: Aumentos na perda de carga durante a amostragem, em função de acúmulo de 
amostras no filtro, podem diminuir a vida útil da bateria. 
 
Tabela 2. Tempo de execução da bomba em horas com Bateria NiMH 
Abaixo estão os tempos de execução atingidos com o uso de baterias NiMH 
totalmente carregadas. Os dados estão dispostos por tipos de meio de amostragem. 
Todos os tempos de execução estão listados em horas. Os resultados foram obtidos 
com uma bomba nova e uma bateria nova totalmente carregada. O desempenho das 
bombas pode variar. 
 

Filtro de ésteres de celulose (MCE), poros de 0.8-μm 

Vazão (L/min) 
Diâmetro do Filtro 

37 mm 25 mm 
2,0 37 33 
2,5 34 26 
3,0 31 21 
3,5 29 18 
4,0 25 15 
4,5 20 14 

Filtro de cloreto vinila (PVC), poros de 5.0-μm 

Vazão (L/min) 
Diâmetro do Filtro 

37 mm 25 mm 
2,0 47 41 
2,5 38 33 
3,0 35 30 
3,5 26 27 
4,0 22 25 
4,5 21 23 

Nota: Aumentos na perda de carga durante a amostragem, em função de acúmulo de 
amostras no filtro, podem diminuir a vida útil da bateria. 
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Operação 
 

Aplicações para Alta Vazão (1000 a 5000 ml/min) 
 
1 LCD 
2 Tecla de Checagem de Vazão e Bateria 
3 Tecla Start/Hold 
4 Interruptor Liga/Desliga 
5 Capa contra adulterações 
7 Parafuso de ajuste de vazão 
8 Parafusos para montagem de acessórios 
9 Entrada/Encaixe do filtro 
14 Tampa de rosca para Regulador 
15 Tampa de rosca para porta de descarga de 
ar 
16 Parafusos da bateria (2) 
18 Entrada do carregador 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Configuração 
Instale a bateria (ver Instalando a Bateria na pág. 18). Para um 
carregamento otimizado, assegure-se de que a bomba não esteja em 
operação. Carregue a bateria conectando o plugue do carregador à entrada 
de carregamento da bomba (Imagem 1, #18). Assegure-se de que a bateria 
esteja completamente carregada antes de realizar amostragens. 
 

 Após o carregamento da bateria, é indicado que se coloque a 
bomba em uso por aproximadamente cinco minutos antes de 
realizar a calibração. Este procedimento garante que a bateria 
esteja mais estável e melhora a concordância entre o pré e pós 
calibração. 
 
Não carregue a bateria ou coloque a bomba em operação ligada ao carregador em locais 
de risco. 
 
Utilize apenas carregadores desenvolvidos para este modelo e aprovados pela SKC para 
garantir um desempenho confiável. O descumprimento anula qualquer garantia do 
produto. 

 
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.  
 
Um curto-circuito na bateria fará com que ela fique imediatamente inutilizável. 
 
O descumprimento dos avisos e precauções anulará qualquer garantia do produto. 

 
A bateria pode ser armazenada no carregador aprovador SKC por tempo indefinido. 

 
 

Carregador e bateria 
conectados 

TRASEIRA 
 

TOPO 
 

FRENTE 

Imagem 1 
Visões frontal, traseira e do topo da PCXR4 

Para ilustrações adicionais, ver páginas 21-23 
 



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

www.fasteronline.com.br 6

 
 
 
Desativando o Regulador 
 
Para garantir que a bomba esteja configurada para alta vazão, 
remova a tampa de rosca (Imagem 1, #11) que cobre a válvula 
reguladora e vire o parafuso no sentido horário até que este pare 
(não aperte-o demais).  
 
Recoloque a tampa de rosca.  
A bomba estará configurada para alta vazão. 
 
 
 
Ajustando ou Verificando a Vazão 
 

Antes da utilização, permita que a bomba se adapte após movê-la de uma 
temperatura extrema a outra. 

 
Assegure-se de que a bomba tenha sido 
operada por cinco minutos antes de realizar a 
calibração.  
 
Utilizando uma mangueira Tygon® de 1/4-pol, 
conecte o meio de amostragem à entrada da 
bomba (Imagem 1, #9).  
 
Remova a capa resistente a alterações. Ligue 
a bomba utilizando o interruptor Liga/Desliga 
(Imagem 1, #4). Ajuste a vazão utilizando o 
parafuso para ajuste de vazão (Imagem 1, #7) até 
que o fluxômetro embutido exiba 2L/min. O visor LCD deverá 
indicar BATT OK no canto superior esquerdo (em caso negativo, 
recarregue a bateria). Pressione Checagem de Vazão e Bateria (Imagem 1, #2) para 
colocar a bomba em modo HOLD. 
 
Conecte um calibrador à entrada do meio de amostragem. 
 
Pressione a tecla de checagem de vazão e bateria para iniciar a operação da bomba e 
ajuste a vazão utilizando o parafuso de ajuste de vazão (Imagem 1, #7). 
 
Quando a vazão estiver ajustada, coloque a bomba em Hold e desconecte o 
calibrador. 
 
Troque o meio de amostragem usado na calibração por um meio de amostragem 
novo. 
 
 
 
 
 
 

Para alta vazão, vire o 
parafuso da válvula no sentido 

horário. 

Meio de 
amostragem 

Mangueira 

Calibrador 

Liga/Desliga 

Controlador de 
ajuste de vazão 

Conjunto de calibração 
com cassete de filtros 
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Amostragem 
 

Antes da utilização, permita que a bomba se adapte 
após movê-la de uma temperatura extrema a outra.  
 
Proteja a bomba quando utilizada em ambientes 
externos.  

 
O uso de qualquer dispositivo de energia que não a 
bateria aprovada invalida qualquer garantia e a 
certificação UL para segurança intrínseca. 

 
Para amostragem pessoal, prenda o meio coletor de amostra 
ao colaborador em sua zona de respiração. 
 
Com o visor LCD exibindo HOLD, inicie a amostragem 
pressionando Start/Hold. Será exibido SAMPLE RUNNING. 
Tome nota do horário de início. O visor LCD 
automaticamente exibirá o tempo decorrido. 
 
Ao final do período de amostragem, pressione Start/Hold e anote o horário do término. 
 
 
Opções do usuário durante a amostragem 
Pausa – Para pausar (desligar) a bomba pressione Start/Hold. Todos os dados de 
contagem de tempo serão paralisados. Para retomar a amostragem pressione 
Start/Hold novamente; os dados de contagem de tempo também serão retomados. 
 
Desligamento por falha de vazão ou de bateria – Caso a bomba não consiga 
realizar a compensação por conta de excessiva perda de carga ou caso a bateria 
esteja descarregada, a amostragem será paralisada. O visor LCD irá exibir o texto 
HOLD e as funções de contagem de tempo serão pausadas, porém o visor continuará 
exibindo o tempo decorrido total ou o tempo total da bomba quando botões forem 
pressionados. Dependendo da causa do desligamento o visor irá exibir LO BATT ou 
FLOW FAULT. Quinze segundos após o desligamento por falha de vazão, a bomba 
realizará até cinco tentativas de retomada do procedimento. Para corrigir problema de 
falha de vazão e retomar a amostragem, corrija o problema de bloqueio da vazão e 
pressione Start/Hold. Caso o visor esteja exibindo LO BATT, recarregue a bateria 
antes de retomar a amostragem. 
 

Continua na pág. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenda o meio coletor de 
amostra ao colaborador e 

a bomba ao seu cinto. 
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Amostragens com Impingers (Borbulhadores)  
 
Quando utilizar um impinger posicione uma proteção entre este 
e a bomba, para protegê-la de líquidos e vapores que possam 
danificá-la. O impinger e o protetor podem ser acoplados à 
bomba utilizando os parafusos para montagem de acessórios 
(Imagem 1, #8) ou podem ser acoplados ao cinto do operário.  
 

O uso do impinger sem uma proteção para a bomba 
irá anular qualquer garantia do produto. 

 
Proteja a bomba quando utilizada em ambientes 
externos.  
 
O uso de qualquer dispositivo de energia que não a bateria aprovada 
invalida qualquer garantia e a certificação UL para segurança intrínseca. 
 

 
Aplicações de Pressão (Amostragem com BAG’s “Sacos de 
Amostragem”) 
 
Quando utilizar a bomba para aplicações de pressão, tais 
como amostragens com BAG’s, rosqueie o encaixe para 
porta de escape (que vem com a bomba) dentro da porta 
de descarga de ar na parte superior da bomba (Imagem 
1, #15); apenas aperte a rosca com a mão. Utilizando 
mangueiras PTFE, conecte a entrada do meio de 
amostragem (por exemplo, o BAG) ao encaixe para porta 
de escape da bomba. Ligue a bomba para coletar o 
volume apropriado de ar. Desligue a bomba e feche a 
entrada do meio de amostragem para interromper a 
coleta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encaixe para impinger 
acoplado à bomba, com 

impinger e protetor. 

 

Rosqueie  o encaixe para porta 
de escape dentro da porta de 

descarga de ar da bomba. 
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Aplicações para Baixa Vazão (5 a 500 ml/min) 
Utilizando Regulador Individual para Ajuste de Baixa Vazão 
 

 
1 LCD 
2 Tecla de Checagem de Vazão e Bateria 
3 Tecla Start/Hold 
4 Interruptor Liga/Desliga 
5 Capa contra adulterações 
7 Parafuso de ajuste de vazão 
8 Parafusos para montagem de acessórios 
9 Entrada/Encaixe do filtro 
14 Tampa de rosca para Regulador 
15 Tampa de rosca para porta de descarga de 
ar 
16 Parafusos da bateria (2) 
18 Entrada do carregador 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Configuração 
Instale a bateria (ver Instalando a Bateria na pág. 18). Para um 
carregamento otimizado, assegure-se de que a bomba não esteja em 
operação. Carregue a bateria conectando o plugue do carregador à entrada 
de carregamento da bomba (Imagem 2, #18). Assegure-se de que a bateria 
esteja completamente carregada antes de realizar amostragens. 
 

 Após o carregamento da bateria, é indicado que se coloque a 
bomba em uso por aproximadamente cinco minutos antes de 
realizar a calibração. Este procedimento garante que a bateria 
esteja mais estável e melhora a concordância entre o pré e pós 
calibração. 
 
Não carregue a bateria ou coloque a bomba em operação ligada ao carregador em locais 
de risco. 
 
Utilize apenas carregadores desenvolvidos para este modelo e aprovados pela SKC para 
garantir um desempenho confiável. O descumprimento anula qualquer garantia do 
produto. 

 
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.  
 
Um curto-circuito na bateria fará com que ela fique imediatamente inutilizável. 
 
O descumprimento dos avisos e precauções anulará qualquer garantia do produto. 

 
A bateria pode ser armazenada no carregador aprovador SKC por tempo indefinido. 
 

 

 

TRASEIRA 
 

TOPO 
 

FRENTE 

Imagem 2 
Visões frontal, traseira e do topo da PCXR4 

Para ilustrações adicionais, ver páginas 21-23 
 

Carregador e bateria 
conectados 
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Ativando o Regulador 
 
Remova a capa resistente a adulterações. Ligue a bomba 
utilizando o interruptor Liga/Desliga (Imagem 2, #4). Pressione 
Start/Hold (Imagem 2, #3). Pressione Checagem de Vazão e 
Bateria (Imagem 2, #2). Ajuste a vazão utilizando o parafuso para 
ajuste de vazão (Imagem 2, #7) até que o rotâmetro indique 1,5 
L/min. O visor LCD deverá exibir BATT OK no canto superior 
esquerdo (em caso negativo, recarregue a bateria). Pressione 
Checagem de Vazão e Bateria para colocar a bomba em modo 

Hold. 
 
Remova a tampa de rosca que cobre a válvula do 
regulador (Imagem 2, #14) e vire o parafuso exposto por 
quatro ou cinco voltas no sentido anti-horário.  
 
Recoloque a tampa de rosca. A bomba estará configurada para baixa vazão. 
 
 
 
  

Para baixa vazão, vire o parafuso 
da válvula no sentido anti-horário. 
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Ajustando ou Verificando a Vazão 
Para um diagrama da bomba, ver Imagem 1 na pág. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Antes da utilização, permita que a bomba se adapte após movê-la de uma 
temperatura extrema a outra.  

 
Assegure-se de que a bomba tenha sido operada por cinco minutos antes de realizar a 
calibração.  
 
Conecte um regulador individual de ajuste para baixa vazão (Imagem 3) à entrada da 
bomba (Imagem 2, #9) utilizando uma mangueira Tygon de 1/4-pol. 
 
Insira um tubo adsorvente (Imagem 3, #3) à 
conexão de borracha (Imagem 3, #2), com sua 
seta apontando para o regulador. 
 
Conecte um calibrador à saída exposta do tubo 
adsorvente. 
 
Afrouxe o parafuso de ajuste de vazão do 
regulador (Imagem 3, #1). Ative a bomba 
pressionando Checagem de Vazão e Bateria.  
 
Ajuste a vazão virando o parafuso de ajuste de vazão do regulador (Imagem 3, #1) até 
que o calibrador indique a vazão desejada. 
 

 Não ajuste a vazão diretamente na 
bomba. Ajuste a vazão utilizando apenas 
o parafuso existente no Regulador para 
Baixa Vazão.  

 
Quando a vazão desejada estiver definida, coloque 
a bomba em modo Hold pressionando Checagem 
de Vazão e Bateria. Desconecte o calibrador. 
 
 

F
lu

xo
 d

e 
a

r 
 

Conjunto de calibração 
com cassete de filtros 

 

1 Parafuso para ajuste de vazão 

2 Conexão de borracha 

3 Tubo adsorvente 

 
 

 
Imagem 3 

Regulador Individual de Ajuste para 
Baixa Vazão com tubo de 

amostragem. 
 

Vire o parafuso no 
regulador para ajustar 

a vazão. 

Parafuso de ajuste de 
vazão 
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Troque o tubo adsorvente utilizado na configuração por um novo que ainda não tenha 
sido exposto. 
 
Coloque uma tampa de tamanho apropriado no tubo e parafuse-a corretamente no 
regulador para baixa vazão. 
 
 

Amostragem 
 

 Antes da utilização, permita que a bomba se 
adapte após movê-la de uma temperatura 
extrema a outra.  
 
Proteja a bomba quando utilizada em ambientes 
externos.  

 
O uso de qualquer dispositivo de energia que não 
a bateria aprovada invalida qualquer garantia e a 
certificação UL para segurança intrínseca. 

 
Para amostragem pessoal, prenda o meio coletor de 
amostra ao colaborador em sua zona de respiração. 
 
Com o visor LCD exibindo HOLD, inicie a amostragem 
pressionando Start/Hold. Será exibido SAMPLE RUNNING. 
Tome nota do horário de início. O visor LCD 
automaticamente exibirá o tempo decorrido. 
 
Ao final do período de amostragem, pressione Start/Hold e anote o horário do término. 
 
Para retornar para Alta Vazão, remova o regulador e desative o regulador da bomba. 
Ver pág. 6. 
 

Para Opções de Usuário durante a amostragem, ver pág. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prenda o meio coletor de 
amostra ao colaborador e 

a bomba ao seu cinto. 



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

www.fasteronline.com.br 13 

 
Aplicações para Baixa Vazão (5 a 500 ml/min) 
Utilizando Regulador Múltiplo para Ajuste de Baixa Vazão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuração 
Instale a bateria (ver Instalando a Bateria na pág. 18). Para um 
carregamento otimizado, assegure-se de que a bomba não 
esteja em operação. Carregue a bateria conectando o plugue 
do carregador à entrada de carregamento da bomba (Imagem 
2, #18). Assegure-se de que a bateria esteja completamente 
carregada antes de realizar amostragens. 
 

 Após o carregamento da bateria, é indicado que se coloque a 
bomba em uso por aproximadamente cinco minutos antes de 
realizar a calibração. Este procedimento garante que a bateria 
esteja mais estável e melhora a concordância entre o pré e pós calibração. 
 
Não carregue a bateria ou coloque a bomba em operação ligada ao carregador em locais 
de risco. 
 
Utilize apenas carregadores desenvolvidos para este modelo e aprovados pela SKC para 
garantir um desempenho confiável. O descumprimento anula qualquer garantia do 
produto. 

 
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.  
 
Um curto-circuito na bateria fará com que ela fique imediatamente inutilizável. 
 
O descumprimento dos avisos e precauções anulará qualquer garantia do produto. 

 
A bateria pode ser armazenada no carregador aprovador SKC por tempo indefinido. 

 

Visão superior dos parafusos 
de ajuste de vazão 

1 Tampa contra adulteração 
 
2 Parafusos de ajuste de vazão 
 
3 Conexão de borracha 
 
4 Tubo adsorvente 
 
5 Tampa protetora 

Imagem 4 
Regulador Quádruplo para Ajuste de Baixa Vazão 

Carregador e bateria 
conectados 
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Ajustando ou Verificando a Vazão 
 

  Ao realizar amostragem com múltiplos tubos utilizando um Regulador 
ajustável para Baixa Vazão (duplo, triplo ou quádruplo), assegure-se de 
que a Vazão da bomba esteja ajustada para 1.5 L/min. A Vazão máxima 
suportada por cada tubo é de 500 ml/min*. Calcule a soma das vazões de 
todos os tubos. Caso a soma seja ≤ 1000 ml/min, prossiga com a 
calibração sem nenhum ajuste posterior da Vazão da bomba. Caso a 
soma seja > 1000 ml/min, Ajuste a Vazão da bomba 15% mais alta que a 
soma total da Vazão dos tubos. 

 
* A perda de carga em alguns tubos de amostragem pode ser maior que a média. Nestes casos, 
a Vazão máxima por tubo de 500 ml/min pode não ser atingida. 

 
Antes da utilização, permita que a bomba se adapte após movê-la de uma 
temperatura extrema a outra. 
 

Assegure-se de que a bomba tenha sido operada por cinco minutos antes de realizar a 
calibração. 
 
Assegure-se que a bomba esteja configurada para baixa vazão (ver Ativando o 
Regulador, pág. 9). 
 
Conecte o regulador de ajuste para baixa vazão (Imagem 4, pág. 13) à entrada da 
bomba (Imagem 2, #9) utilizando mangueiras Tygon de 1/4-pol. 
 
Insira um tubo adsorvente em cada conexão de borracha do regulador (Imagem 4, #3 
e 4) com a seta do tubo apontando para a direção do regulador. 
 

Caso vá realizar a amostragem com menos mangueiras que o número de 
tubos, insira tubos adsorventes fechados nas portas inutilizadas para 
vedá-las. 

 
 
 

Conecte o regulador à entrada da bomba e a 
entrada do tubo ao calibrador. 

 
 
 
Anote a vazão específica para cada método de 

amostragem e some todos os resultados. Caso a soma seja ≤ 1000 ml/min, proceda 
para o próximo passo. Caso a soma seja > 1000 ml/min, multiplique a vazão total dos 
tubos por 1,15 e ajuste a vazão para o valor do resultado.  
 
Conecte a saída aberta de um tubo adsorvente a um calibrador externo, afrouxe o 
parafuso de ajuste de vazão no regulador e ative a bomba pressionando Checagem 
de Vazão e Bateria.  
 
Vire o parafuso de ajuste de vazão (Imagem 4, #2) da porta apropriada no regulador 
até que a vazão desejada seja ajustada para o tudo. Vire no sentido horário para 
diminuir a vazão. 

Continua na pág. 15 
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Não ajuste a vazão diretamente na bomba. Ajuste a vazão utilizando 
apenas o parafuso existente no Regulador para Baixa Vazão.  
 
Não exceda a vazão de 500 ml/min por tubo. 
 

Quando a vazão desejada estiver ajustada para o 
primeiro tubo, coloque a bomba em modo Hold 
pressionando Checagem de Vazão e Bateria. Remova 
o calibrador do tubo e conecte-o à saída do próximo 
tubo adsorvente. Pressione Checagem de Vazão e 
Bateria novamente e repita o procedimento de ajuste 
de vazão até que a vazão de todos os tubos esteja 
ajustada. Alterar a vazão de um tubo não altera as 
vazões dos demais tubos. 

 
Não exceda a vazão de 500 ml/min por tubo. 
 

Para modelos triplos e quádruplos, primeiramente 
rode cada tampa anti-adulteração (Imagens 4 e 5) 
para expor os parafusos de ajuste, então ajuste até 
que o calibrador exiba a vazão desejada. 
 
Quando a taxa de vazão estiver ajustada para cada tudo, pressione Checagem de 
Vazão e Bateria para colocar a bomba em modo Hold e desconecte o calibrador. 
 
Troque o meio de amostragem utilizado para calibração por um que ainda não tenha 
sido utilizado. Utilize uma tampa para o tubo para evitar danos ao tubo. 
 

 Caso vá realizar a amostragem com menos mangueiras que o número de 
tubos, insira tubos adsorventes fechados nas portas inutilizadas para 
vedá-las. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagem 5 – Corte transversal 
do regulador triplo/quádruplo para 

Baixa Vazão 
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Amostragem 
 

 Antes da utilização, permita que a bomba se adapte 
após movê-la de uma temperatura extrema a outra.  
 
Proteja a bomba quando utilizada em ambientes 
externos.  

 
O uso de qualquer dispositivo de energia que não a 
bateria aprovada invalida qualquer garantia e a 
certificação UL para segurança intrínseca. 

 
Para amostragem pessoal, prenda o meio coletor de amostra ao 
colaborador em sua zona de respiração. 
 
Com o visor LCD exibindo HOLD, inicie a amostragem 
pressionando Start/Hold. Será exibido SAMPLE RUNNING. 
Tome nota do horário de início. O visor LCD 
automaticamente exibirá o tempo decorrido. 
 
Ao final do período de amostragem, pressione Start/Hold e anote o horário do término. 
 
Para retornar para Alta Vazão, remova o regulador e desative o regulador da bomba. 
Ver pág. 6. 
 

Para Opções de Usuário durante a amostragem, ver pág. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Prenda o meio coletor de 
amostra ao colaborador e 

a bomba ao seu cinto. 
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Manutenção 

 

Filtro de Entrada da Bomba 
A Bomba de Amostragem de Ar PCXR4 acompanha um filtro acoplado ao encaixe da 
porta de entrada. Este filtro previne a entrada de partículas dentro do mecanismo da 
bomba. O filtro deve ser verificado visualmente para se assegurar que este não esteja 
obstruído. Caso seja necessária a manutenção do filtro, siga o seguinte procedimento: 
 

1. Retire a poeira e os detritos de todo o entorno do 
encaixe do filtro. 

2. Remova os quatro parafusos e a parte dianteira do 
encaixe do filtro. 

3. Remova e descarte a membrana do filtro.  
4. Remova o Anel-O (O-Ring). 
5. Limpe o encaixe do filtro. 
6. Insira o Anel-O (O-Ring)* e uma nova membrana de 

filtro. 
(Ver Peças de Reposição, páginas 22-23) 

7. Encaixe de volta a parte frontal do encaixe do filtro e 
aperte os quatro parafusos. 

*Apenas troque o Anel-O (O-Ring) caso seja necessário. 
Vista de perto do  

encaixe do filtro 

Cuidados com a Bateria 
Para manutenção apropriada das baterias, a SKC fornece carregadores (ver 
Acessórios Opcionais, página 24) que condicionam a bateria para um desempenho 
otimizado de 6 a 8,5 horas. Para um carregamento otimizado, assegure-se de  que a 
bomba não esteja em operação durante o carregamento. Siga as instruções do 
carregador. 

 
Carregue completamente as baterias antes do uso. Para mais informações sobre baterias SKC, acesse 

www.skcinc.com/instructions/1756.pdf. 
 
Para obedecer os regulamentos de segurança intrínseca, não carregue ou opere a bomba 
em carregamento em locais de risco. 
 
O uso de carregadores não aprovados invalida qualquer garantia. 
 
O uso de baterias recondicionadas invalida qualquer garantia e a certificação UL para 
segurança intrínseca. 
 
O uso de qualquer dispositivo de energia que não a bateria aprovada invalida qualquer 
garantia e a certificação UL para segurança intrínseca. 
 
Assegure-se de que o cabo do carregador esteja na posição correta antes de conectá-lo à 
bateria. O posicionamento incorreto pode gerar curto-circuito na bateria e anula qualquer 
garantia. 
 
Curto-circuito na bateria a deixará imediatamente inutilizável. 
 
O não cumprimento dos avisos e cuidados invalida qualquer garantia. 

 
A bateria pode ser armazenada no carregador aprovador SKC por tempo indefinido. 

Entrada 

Anel-O Membrana 
do filtro 

Parafuso (4) 
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Instalando a Bateria 
 

Para aumentar a vida útil da bateria, a SKC posta baterias 
separadamente das bombas. Uma vez instalada, a bateria deve ser 
carregada completamente antes da operação da bomba.  

 
1. Afrouxe os dois parafusos do casco da bomba, acima e abaixo do clipe para 

cinto. 
2. Deslize a extremidade frontal da bateria por debaixo do clipe para cinto e 

posicione-a de modo que ela se encaixe ao desenho do casco. 
3. Deslize a bateria em direção à bomba até que ela esteja nivelada com a 

bomba. 
4. Coloque os dois parafusos de bateria e aperte os parafusos afrouxados no 

passo 1. 
5. Carregue a bateria completamente. Para um carregamento otimizado, 

assegure-se de que a bomba não esteja em operação durante o carregamento. 
 
 
Trocando a Bateria 
 

Para aumentar a vida útil da bateria, a SKC posta baterias 
separadamente das bombas. Uma vez instalada, a bateria deve ser 
carregada completamente antes da operação da bomba.  

 
1. Remova os dois parafusos que prendem a bateria e afrouxe os dois parafusos 

do casco da bomba, acima e abaixo do clipe para cinto. 
2. Cuidadosamente, deslize a bateria para fora da parte inferior ao clipe para 

cinto. Assegure-se de que a bateria esteja nivelada. 
3. Deslize a extremidade frontal da bateria por debaixo do clipe para cinto e 

posicione-a de modo que ela se encaixe ao desenho do casco. 
4. Deslize a bateria em direção à bomba até que ela esteja nivelada com a 

bomba. 
5. Coloque os dois parafusos de bateria e aperte os parafusos afrouxados no 

passo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidados/Avisos importantes na próxima página 
 
 
 
 

O uso de baterias recondicionadas invalida qualquer garantia e a 
certificação UL para segurança intrínseca. 

Parafuso do casco 
(não exibido) 

Clipe para cinto 

Parafusos da bateria 

Parafuso do casco 
Conector da bateria 
 

Encaixes do casco 
 

Parte traseira da 
bomba com bateria 

sendo retirada 
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Não carregue a bomba ou opere-a conectada ao carregador em locais de 
risco. 

 
 Apenas utilize carregadores aprovados pela SKC e que tenham sido 
desenvolvidos para este modelo, de modo a garantir um desempenho 
confiável. O não cumprimento desta norma irá anular qualquer garantia 
do produto. 

 
O uso de qualquer dispositivo para ligar a bomba que não as baterias 
aprovadas pela SKC irá anular a Certificação UL para segurança 
intrínseca. 

 
Para mais informações sobre baterias SKC, acesse www.skcinc.com/instructions/1756.pdf. 

 
 
Serviço da Bomba 
Para saber sobre serviços relacionados ao reparo da bomba, ver Garantia na pág. 25. 
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Descrição das Peças 
 

Utilize 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. 
 

Ver página 21 para ilustração. 
 

No.   Descrição 
1 O Visor LCD exibe todas as funções da bomba. 

2 Tecla Checagem de Vazão e Bateria (Flow and Battery Check) permite o 
teste e a alteração das condições de bateria e vazão. 

3 A tecla START/HOLD é utilizada para iniciar um ciclo de amostragem, pausá-
lo e reiniciá-lo após a pausa. 

4 Interruptor Liga/Desliga desliga a bomba completamente e limpa os dados 
do visor. 

5 A tampa contra adulterações protege os controles da bomba contra 
adulteração ou contato acidental. 

6 A Tampa de Rosca prende a capa contra adulterações. 

7 Controle de ajuste de vazão ajusta a vazão de 1000 a 5000 ml/min. 

8 Os Parafusos para Montagem de Acessórios (2) suportam acessórios 
como o impinger e os encaixes de proteção. 

9 Entrada/Encaixe, entrada de ar e filtragem de partículas. 

10 Os Parafusos do encaixe de filtro (4) prendem o encaixe de filtro. 

11 Anel-O de Filtro (Filter O-Ring) – veda contra vazamentos no encaixe de 
filtro. 

12 O Filtro (fibra de poliéster frisado) previne a entrada de partículas dentro da 
bomba. 

13 O Fluxômetro embutido monitora as oscilações na vazão. 

14 A Tampa de rosca dá acesso ao regulador. 

15 A Tampa de rosca dá acesso à porta de descarga de ar. 

16 Os Parafusos de Bateria (2) prendem a bateria à bomba. 

17 O Jogo da Bateria confere energia à bomba. 

18 Tomada para carregamento, conector para o carregador da bateria. 

19 O Clipe para Cinto prende a bomba ao operário. 

A O Pot A de Compensação ajusta a compensação da bomba e é predefinido 
de fábrica. Uma rosca de acesso o protege contra contato acidental ou 
adulteração. 

B O Pot B de Compensação ajusta a compensação da bomba e é predefinido 
de fábrica. Uma rosca de acesso o protege contra contato acidental ou 
adulteração. 
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Bomba de Amostragem de Ar 224-PCXR4 
Ver pág. 20 para lista de partes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FRENTE 

TOPO 

TRASEIRA 
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Peças de Reposição 
 

Ver ilustrações na página 23. 
 
Peças do Casco da Bomba 
P21411 Peças do Casco (Exceto o casco da bateria) 
P21661MH Conjunto de Bateria, NiMH 
P21661 Conjunto de Bateria, NiCad 
P22417BC Clipe para cinto com parafusos 
P22433N Jogo do Teclado 
P22433R Tampas de Rosca (2) 
P22433U Placa de Controle 
P22433RS2 Conjunto para Reposição – não acompanha fluxômetro, encaixes para 

filtro ou motor 
P22417C Encaixe para porta de escape 
 
Peças do interior da Bomba 
P22417D Jogo de encaixe de filtro 
P22417F Jogo de placa de vávula 
P22417G Corpo da Bomba 
P22417HC Diafragma/Jogo de cabeçotes 
P22417J Regulador 
P22417K Amortecedor de pulsação 
P22433L Fluxômetro 
 
Peças não indicadas na ilustração 
P22417M Motor/Eccentric 
P22433C Tampa contra adulterações 
P22433ES Parafusos externos 
P5187  Capa de Espuma para placa de controle, pk/5 
P72392 LCD 
 
Filtros para reposição 
P22409 Filtro/Anel-O (pk/3) 
P2240901 Filtros (pk/10) 
P2240902 Filtro/Anel-O (100 filtros/10 Anéis-O) 
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Ver página 22 para lista de peças de reposição. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Acessórios 

Estrutura interna da bomba (Peça #P22433RS2) detalhada 

(não 
acompanha 
fluxômetro, 
encaixes 
para filtro 
ou motor) 

(não 
acompanha 
fluxômetro, 
encaixes para 
filtro ou motor) 
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Opcionais 
 
Calibrador        Cat. No. 
Calibrador Padrão Primário Defender, 
50 a 5000 ml/min, inclui bateria de chumbo-ácido, 
carregador (100-240 V), software e cabo serial   717-510M 
 
Acessórios para amostragem de Baixa Vazão 
Regulador Individual      224-26-01 
Regulador Duplo       224-26-02 
Regulador Triplo       224-26-03 
Regulador Quádruplo      224-26-04 
 
Tampas protetoras para tubos 
 A, 70 mm, carvão padrão     224-29A 
 B, 110 mm, carvão grande     224-29B 
 C, 150 mm       224-29C 
 D, 220 mm       224-29D 
 
Manutenção da Bateria 
Sistema de carregamento PowerFlex para bombas pessoais SKC 
 5-station, 100-240 V      223-1000 
 Individual, 100-240 V     223-2000 
 Cabo para bomba PowerFlex     
 Universal XR (5-células)     223-1002 
 Cabo para bomba PowerFlex 
 Universal modelos XR MSHA     223-1003 
Bateria de reposição, NiMH      P21661MH 
Bateria de reposição, NiCad     P21661 
Eliminador de Bateria*       
 (para amostragem com energia elétrica,  115V 223-325 
 seu uso anula a certificação UL)   230V 223-325B 
 
Acessórios para Bomba 
Conjunto de chaves-de-fenda, incluso na bomba   224-11 
 
Bolsa protetora de Nylon, com cinto e alça de ombro 
 Preta        224-87 
 Vermelha       224-95A 
 
 
* Não listado UL para segurança intrínseca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bolsa protetora 
de Nylon 
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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.  
 
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. 
 


