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Introdução 
 
Verificando o conteúdo da bomba/kit 

Utilize a tabela abaixo para certificar-se de que recebeu todos os itens relacionados com o 
produto adquirido. 
 

Se o código do seu produto é: Sua embalagem deve conter: 
220-5000TC Bomba com bateria e jogo de chave de fenda. 

220-5000TC-S 
Bomba com bateria, jogo de chave de fenda, base de carregamento 
padrão, plugue para energia com corda, mangueira Tygon 0.9 
metros, presilha para colarinho com cabo. 

220-5000TC-K 
Bomba com bateria, jogo de chave de fenda, base de carregamento 
padrão, plugue para energia com corda, suporte para jogo de filtros, 
bolsa de nylon. 

220-5000TC-KD 

Bomba com bateria, jogo de chave de fenda, base de carregamento 
padrão, plugue para energia com corda, suporte para jogo de filtros, 
suporte ajustável para baixo fluxo, controlador de pressão 
constante, tampa protetora para mangueira Type A, bolsa de nylon. 

220-5000TC-DFK 

Bomba com bateria, jogo de chave de fenda, carregador e-Cradle, 
plugue para energia com corda, suporte para jogo de filtros, cabo 
de comunicação CalChek, cabo USB, calibrador Defender com 
carregador, mala Pelican. 

220-5000TC-K5 
5 bombas com bateria, jogo de chave de fenda, 4 bases de 
carregamento padrão, 1 carregador e-Cradle, plugue para energia 
com corda, 5 suportes para jogo de filtros, mala Pelican. 

220-5000TC-K5D 

5 bombas com bateria, jogo de chave de fenda, 4 bases de 
carregamento padrão, 1 carregador e-Cradle, plugue para energia 
com corda, 5 suportes para jogo de filtros, 5 suportes ajustáveis 
para baixo fluxo, 5 controladores de pressão constante, 5 tampas 
protetoras para mangueira Type A, mala Pelican. 

220-5000TC-DFK5 

5 bombas com bateria, jogo de chave de fenda, 4 bases de 
carregamento padrão, 1 carregador e-Cradle, plugue para energia 
com corda, 5 suportes para jogo de filtros, cabo de comunicação 
CalChek, cabo USB, calibrador Defender com carregador, mala 
Pelican. 
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Figura 1. Peças da AirChek TOUCH 
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Começando 
 
Carregando a bateria 

 
Monte o conjunto de carregamento (Figura 2) e carregue a(s) bateria(s) completamente antes de 
operar a bomba. 
 

1. Prepare as bases de 
carregamento.  
 
a. Base única: Insira o 

conector do Plugue de 
Energia Único (cat. No. 
220-600) na porta de 
energia da parte lateral do 
Base de Carregamento 
Padrão (cat. No. 220-800) 
ou Carregador e-Cradle 
(cat. No. 220-900). Insira 
em uma tomada de 100V a 
240V. 

b. Até 5 bases: Encaixe e 
pressione o conector 
lateral da primeira base 
com o conector lateral da 
base subsequente. Repita 
este procedimento para 
conectar até 5 Bases de Carregamento Padrão ou até 4 Bases de Carregamento 
Padrão com 1 Carregador e-Cradle. Insira o conector do Plugue de Energia Múltiplo 
(cat. No. 220-700) na porta de energia da parte lateral da última Base de 
Carregamento Padrão do conjunto. Insira em uma tomada de 100V a 240V. 

 
2. Alinhe os contatos da extremidade inferior da bomba com os contatos da base de 

carregamento e encaixe a bomba na base. Repita o procedimento para cada 
bomba/base adicional. 
 

3. Carregue a bomba completamente (aproximadamente 3 horas). O LED esquerdo da 
base de carregamento indicará o status de carga da bateria (ver Lendo o status de carga 
no LED da base). 
 

Lendo o status de carga no LED da base 
 
O LED esquerdo da base de carregamento indica o status de carga da bateria. Observe o LED 
atentamente por > 5 segundos. 

 
 
 

 

 

 

  

Ação do LED Status da Carga 
Vermelho 

 
Parado 

Carregamento em 
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Verde 
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Figura 2. Conjunto de carregamento, Berços Único e Múltiplo 
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Avisos e Cuidados 
• Não opere ou carregue a bomba com base de carregamento em locais de risco. 

• Desligue a bomba antes de remover a bateria para evitar perda de dados de tempo, data e 
outras configurações. 

• Utilize apenas baterias (Cat. No. P75718) e bases (Cat. No. 220-800 or 220-900) aprovados 
pela SKC. O uso de baterias ou bases não aprovados pode causar danos à bomba e anulam 
qualquer garantia. 

• Adulterações na bateria (abrir, desmontar, causar curto-circuito, bater, ou expor a bateria a 
temperaturas maiores que 212F [100C]) anulam qualquer garantia. 

• É permitida a reposição de componentes externos como filtro de entrada, bateria, tampa 
protetora, presilha para cinto. O serviço deve ser feito pela SKC ou autorizada para garantir 
e manter a performance. A garantia é anulada se o compartimento de bombeamento for 
aberto pelo usuário. 

• O não seguimento dos avisos e cuidados anula qualquer garantia. 

• ATENÇÃO: A substituição de componentes pode invalidar a segurança intrínseca. 

• CUIDADO: A bateria utilizada por este aparelho pode apresentar risco de explosão quando 
exposta a temperaturas maiores que 212F (100C) ou incinerada. Apenas troque a bateria 
por outra bateria SKC Unlisted Component Battery Pack modelo P75718. O uso de outra 
bateria pode apresentar risco de fogo ou explosão. 

• Modelo 220-5000TC: Exia – Intrinsically safe/Seguro Intrinsecamente. 

• ATENÇÃO: para prevenir riscos as baterias devem ser trocadas ou removidas apenas em 
ambientes seguros. 

• CUIDADO: Risco de fogo e queimaduras. Não desmonte, aqueça acima de 212F (100C), 
ou incinere. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças e em sua embalagem original 
até o momento do uso. Descarte suas baterias de acordo com as leis locais de lixo e 
reciclagem. 

Para maiores informações sobre as baterias de bombas SKC, visite 

www.skcinc.com/catalog/pdf/instructions/1756.pdf. 

Ligando e Desligando a Bomba (Figura 1) 
 

Ligar: Pressione e segure brevemente o botão de energia na lateral da bomba (Figura 1). A tela 
acenderá. 

Desligar: Pressione e segure brevemente o botão de energia na lateral da bomba (Figura 1). A 
tela apagará. 

Aviso: para conservar a bateria, a bomba inoperante será automaticamente desligada após 5 minutos de 
inatividade. 
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Verificando o status de carga da bateria 
O ícone de status da bateria ao topo direito da tela inicial contem quatro barras que desaparecem 
à medida em que a bateria é utilizada. Utilize a tabela abaixo para interpretar o ícone de status 
de carga da bateria. 

Ícone Carga restante 

Quatro barras Carregamento total, aproximadamente de 75 a 100% 

Três barras Aproximadamente de 50 a 75% 

Duas barras Aproximadamente de 25 a 50% 

Uma barra Aproximadamente de 5 a 25% 

Sem barra Falta de bateria iminente, a bomba irá parar e desligar. Dados 
de tempo de execução serão retidos no histórico. Ao religar a 
bomba, um ícone de falta de bateria será exibido no visor. 

 

Utilizando a tela de toque (Figura 1) 
Acesse a tela de toque destravando e levantando a capa protetora (Figura 1). Use a ponta dos 
dedos para clicar nas teclas da tela para configurar e operar a bomba. 

Conhecendo a Tela Inicial 
A Tela Inicial é exibida quando a bomba é ligada. A Tela Inicial exibe diferentes teclas de acordo 
com o status da bomba (em operação, fora de operação, pausa). Ver figuras 3 e 4.  

 

  

Data 
Relógio 

Status da 
bateria 

Temperatura 
Ambiente 

Pressão 
Atmosférica 

Menu:     
Sobre 

Histórico 
Amostragem 
com tempo 

Vazão 
(definir 
vazão) 

Operar 

Configuração:     
Calibrar 

Dispositivo Figura 3. Tela Inicial, bomba inativa. 

Data 
Relógio 

Status da 
bateria 

Temperatura 
Ambiente 

Pressão 
Atmosférica 

Parar 

Figura 4. Tela Inicial, bomba ativa. 

Vazão 
(pausar/retornar) 

Tempo decorrido 

Volume acumulado 

Bloquear 

Informação: 
dados de tempo 

da operação 
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Lendo os indicadores de status da bomba 
Observe os LEDs que se encontram à margem da tela de toque da bomba para acompanhar o 
status da bomba. 

 
Aviso: Os LEDs de status piscarão vermelho/verde para indicar que a vazão está fora dos limites toleráveis, 
logo antes da bomba entrar em modo de falha de vazão. Também durante cada uma das tentativas de 
reinício quando a bomba estiver em modo de falha de vazão. 

 

Navegando pelas telas e menus 
As teclas da tela de toque permitem o usuário mover entre as telas/menus e visualizar, editar e inserir 
valores (ver abaixo). 

Teclas de navegação 

Muitas das configurações e funções também podem ser alteradas ou programadas pelo 
Software DataTrac Pro e atualizadas para até cinco bombas por meio de um e-Cradle e um PC. 

Procure pelo símbolo  neste manual de operação para verificar quando esta funcionalidade é 
disponível. Ver Utilizando a Bomba com PC e Software DataTrac Pro. 

 

 

 

 

Figura 5. Verde, piscante = Bomba ou agenda em atividade. Figura 6. Vermelho, piscante = Falha de vazão. 

Setas acima/abaixo aumentar/diminuir 
os valores ou navegar pelos dados 

Retorno volta para a tela/menu anterior 

Teclado permite a inserção de valores 
como taxa de vazão, tempo de 

amostragem, data/hora de início 

Início volta para a tela inicial 

Editar direciona para a tela de inserção 
para alteração de 

seleções/configurações 

Confirmar aceita as 
seleções/configurações e direciona para a 

tela/menu seguinte ou tela de início 

Parar para a bomba e zera o visor de 
tempo/volume. Os dados de execução 

são salvos no histórico. 

Operar inicia uma execução manual, 
programada ou programada com 

data/hora. 

Sair direciona à tela de início 
descartando seleções/valores. 

Apagar remove valores dos campos (da 
direita à esquerda). Estando o campo 

vazio, retorna à tela/menu anterior. 
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Modificando as configurações do aparelho (Data e Hora, Segurança e Unidades de 
Medida) 

 

Alterando Data/Hora e Visor  

 

 

 

 

 

  

 

1. Toque na tecla de 
Configurações. 

2. Toque em Device 
(Aparelho). 

3. Toque em Date and Time 
(Data e Hora) para acessa a 
tela de data e hora. 

4. Toque em 24-Hour Time (Tempo 
em 24 horas) para alternar entre 
ON e OFF (Liga e Desliga). 

5. Toque em Date Fmt. (Formato de 
Data) para alternar entre M/D/Y, 
D/M/Y e Y/M/D. 

6. Toque na exibição de data e hora 
para alterar data e hora. 

6a. Insira a data de acordo com o 
modelo utilizando o teclado. 
Toque a tecla de Confirmar para 
salvar e mover para a tela de 
hora. 

6b. Insira a hora (hh:mm). Toque 
em am/pm/24 para selecionar o 
tipo de exibição. Toque a tecla 
de Confirmar para salvar e 
retornar à tela de Data e Hora. 

Opção de seleção: 

Retorno volta para tela do 
aparelho; alterações salvas. 

Início volta para tela inicial; 
alterações salvas. 
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1. Toque na opção desejada e 
defina o tempo ou escolha Never 
(Nunca). 

2. Toque em Auto-Lock 
(Autobloqueio) para acessar as 
opções. 

Alterando Segurança (Bloqueio) e Auto-Escurecimento  

 

Autobloqueio 

O autobloqueio previne alterações no status da bomba durante a execução, solicitando um código para 
desbloquear o visor de toque e o botão liga/desliga. 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso: Em casos de Execução Programada (mesmo com o Autobloqueio desativado) o Autobloqueio irá 
sempre funcionar. Ver Operando e Configurando uma Execução Programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Toque na tecla de 
Configurações. 

2. Toque em Device 
(Aparelho). 

1. Toque em Security 
(Segurança) para acessar 
a tela de segurança. 



Tel.: (11) 3016-9191 

E-mail: sac@fasteronline.com.br 

 

 

 

www.fasteronline.com.br 

 

8 

Trava de Segurança 

A Trava de Segurança previne adulterações durante uma execução, solicitando um código para 
desbloquear o visor de toque e o botão liga/desliga.  

Ativando a Trava de Segurança 

 

Desativando a Trava de Segurança 

  

 

 

 

 

 

 

Aviso: Esqueceu seu código de segurança? Use o código universal 8472 para desbloquear a tela. 

 

Auto Escurecimento 

O Auto Escurecimento ajuda a economizar a carga da bateria ao escurecer a luz da tela após um tempo, 
definido pelo usuário, sem que a tela seja tocada. 

Aviso: Para acender a luz completamente, basta tocar na tela. 

3. Secure Lock OFF = desativado. 
Toque em Secure Lock para 
ativar (ON). 

2. Insira seu próprio código com 
quatro dígitos. 

1. Insira novamente o mesmo 
código para confirmar e retornar 
à tela de Segurança. 

2. Secure Lock ON = ativado. Toque em 
Secure Lock para desativar (OFF). 

1. Insira o seu código de quatro 
dígitos ou o código universal (8472) 
e retorne à tela de Segurança. 

1. Toque em Auto-Dim (Auto 
Escurecimento) para acessar as opções. 

2. Toque na opção desejada. A bomba retornará 
à tela de Segurança.  
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Alterando Unidades de Medida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. Toque na tecla de 
Configurações. 

2. Toque em Device 
(Aparelho). 

1. Toque em Units (Unidades 
de Medida). 

5. Toque em Temperature (Temperatura) para 
alternar entre F (Fahrenheit) e C (Celsius). 

4. Toque em Pressure (Pressão) para alternar 
entre mbar (milibares), mmHg (milímetros de 
mercúrio), e inHg (polegadas de mercúrio). 

Aviso: critérios para STP são exibidos 
nesta tela, porém apenas podem ser 
alterados com uso do Software 
DataTrac Pro. 
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Operação 
 

Definindo a Vazão  
 

 

Aviso: Ao usar as setas acima/abaixo você terá acesso à calibração manual a partir desta tela. Toque no 
visor de vazão (Tecla de Calibração Manual – ícone ‘ferramenta’ no canto superior direito). 

Dica: Ao tocar nas setas acima/abaixo você poderá aumentar/diminuir a vazão de 1 em 1. Ao tocar e 
segurar as setas você poderá aumentar/diminuir a vazão de 10 em 10. 

  

2. Toque no visor de vazão (tecla Set 
Flow – Ajustar Vazão) com a bomba 
fora de operação. A bomba irá 
operar e exibir a tela de ajuste de 
vazão. 

1. Toque nas setas acima/abaixo para 
ajustar a vazão ou toque na tecla do 
teclado para inserir o valor desejado 
e proceder para a Calibração 
Manual. 

Confirmar salva a 
vazão e direciona para 

a tela de início 

Retorno volta para a 
tela de início sem salvar 

a vazão. 

Opção de seleção: 

Manual Cal (visor de 
vazão / tecla 

Calibração Manual) 
acessa a tela de 

Calibração Manual. 
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Calibrando a vazão de 1 a 5 L/min 
 

• Permita que a bomba se ajuste após uma mudança extrema de temperatura. 

• Carregue a bateria completamente antes da calibração e amostragem. 

• Escolha os métodos de calibração Manual ou CalChek Single. 

Calibração Manual 

 

 

 

2. Toque no visor de vazão (tecla de ajuste de vazão) com a 
bomba fora de operação. A bomba irá operar e exibir a 
tela de ajuste de vazão. 

1. Toque nas setas acima/abaixo para ajustar a vazão 
desejada (ver Ajustando Vazão). Deixe a bomba operar 
por cinco minutos. Toque no visor de vazão (tecla Manual 
Cal – ícone ‘ferramenta’ no canto superior direito). 

Calibrador Defender 

Mangueira 

Meio de 
amostragem 

Mangueira 

Entrada da 
bomba 

Figura 7. Conjunto de Calibração (1 a 5 L/min) 

3. Monte o conjunto de calibração. Ver Figura 7. 

4. Toque nas setas acima/abaixo para ajustar a calibração com base na vazão exibida no calibrador. 
Toque na tecla de Confirmar para ir para a tela Manual Cal completa. 

Acesso Alternativo 
à Calibração Manual 

Início > Configurações > 
Calibrar > Manual > Conectar 

conjunto de calibração > 
Confirmar > Inserir vazão > 
Confirmar > usar setas para 
ajustar vazão > Confirmar > 
Confirmar para salvar ou X 
para descartar > Tela inicial 
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Calibração Única CalChek 

A Calibração Única CalChek requer um Calibrador Defender (Cat. No. 717-M Series), uma base de 
carregamento padrão (Cat. No. 220-800) ou carregador e-Cradle (Cat. No. 220-900), e um Cabo de 
Comunicação CalChek (Cat. No. 210-502). A calibração única CalChek é feita com um meio representativo 
no conjunto. 

 

Preparando a(s) base(s) 

5. Toque na tecla de Confirmar para salvar a vazão calibrada; retorne para a tela inicial. Toque em X 
para cancelar o ajuste da vazão; retorne à tela inicial. 

6. Desconecte a bomba do meio de amostragem e do calibrador, então proceda com a Amostragem. 

Tomada 
100-240 V 

Entrada da 
bomba 

Mangueira Mangueira 

Entrada da 
bomba 

Tomada 
100-240 V 

Porta de 
energia 

Porta de 
energia 

Berço 

Macho Porta CalChek 

Porta de 
sucção 

Meio 
representativo 

Cabo de força 
berço único 

Calibrador Defender 
(traseira) 

Porta 
Serial 

Fêmea 

Cabo CalChek 

Cabo de força 
múltiplos berços 

5 berços 
conectados 

Conectando berços 

Figura 8. Conjunto de Calibração Única CalChek 
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1. Conecte um cabo de força  (Cat. No. 220-600) a uma base de carregamento padrão ou um e-
Cradle. Caso deseje conectar múltiplas bases, conecte um cabo de força de bases múltiplas (Cat. 
No. 220-700) a um conjunto de até 5 bases de carregamento padrão ou até 4 bases de 
carregamento padrão e 1 e-Cradle. Ver Figura 2. Aviso: a calibração pode ser feita apenas em 
uma bomba de cada vez. 

2. Alinhe os contatos da parte inferior da bomba com os contatos da base e encaixe a bomba na 
base. Repita o procedimento para cada bomba/base. 

Preparando a bomba 

1. Toque em Run (Operar) na tela da bomba e deixe a bomba operar por cinco minutos. 
2. Monte um conjunto de calibração. Ver Figura 7. 
3. Toque em Stop (Parar) na tela da bomba. 

Configurando o Calibrador Defender 

1. Pressione e segure o botão liga/desliga do Calibrador Defender até que o pistão se mova; a tela 
irá acender. 

2. Selecione a porta de dados do calibrador: 
a. Pressione a seta para a direita para selecionar Setup (Configurações); pressione Enter. 
b. Pressione a seta para a direita para selecionar Preferences (Preferências); pressione Enter. 
c. Pressione a seta para baixo para navegar para o Data Port (Porta de Dados). 
d. Pressione as setas para direita ou esquerda para alternar para SKC. 
e. Pressione a seta para baixo para selecionar Confirm (Confirmar); pressione Enter. 

3. Entrar no modo de calibração: 
a. Pressione a seta para a direita e então pressione a seta para baixo para selecionar Measure 

(Medir); pressione Enter. 
b. Pressione a seta para a direita para selecionar Cont.; pressione Enter. 

Preparando o Cabo de Comunicação CalChek 

Conecte o Cabo de Comunicação CalChek ao calibrador Defender e ao base de carregamento da bomba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conecte a extremidade fêmea do cabo à porta 
serial (RS-232) na traseira do calibrador Defender. 

1. Conecte a extremidade macho do cabo à porta 
CalChek na traseira da base de carregamento. 
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Iniciando a Calibração Automática Individual CalChek 

Ver páginas 25-27 para Calibração de Pontos Múltiplos CalChek para ser usada após manutenção ou 
reparo da bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A bomba irá calibrar automaticamente. A caixa superior da tela exibirá a vazão 
definida, a caixa inferior exibirá a vazão lida pelo calibrador Defender. Aviso: a 
calibração pode ser interrompida a qualquer momento clicando no botão de Tela 
Inicial. 

a. Completo: a tela exibe “CalChek Single-Point calibration completed 
successfully.” 

b. Falha: a tela exibe “CalChek Single-Point calibration failed: error –xx 
[explanation of error]. Check xxx.” Toque no botão de Retorno para repetir a 
calibração ou toque em X para cancelar e retornar à tela de início. 

7. Dando andamento após uma calibração completa: 

a. Calibrando uma bomba individual: toque o meio de amostragem por um novo, remova a bomba da 
base, remova o cabo de comunicação CalChek, e inicie a Amostragem. 

b. Calibrando múltiplas bombas em bases conectados: conecte a mangueira contendo o meio de 
amostragem à bomba seguinte. Defina a vazão e repita o procedimento de calibração (ver Iniciando a 
Calibração Automática Individual CalChek). Quando todas as bombas tiverem sido calibradas, remova-as 
das bases e remova o cabo de comunicação CalChek. Inicie a Amostragem. 

 

3. Toque em Settings (Configurações). 2. Toque em Calibrate (Calibrar). 1. Toque em CalChek Single 
(CalChek Individual) 

5. Assegure-se de que o conjunto de 
calibração esteja pronto (ver Figura 8). 
Toque no botão de confirmar para 
salvar a seleção do CalChek. 

4. Insira a vazão desejada. Toque em 
confirmar para salvar. A bomba irá 
operar. 
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Calibrando a vazão de 5 a 500 ml/min 
• Permita que a bomba se ajuste após uma mudança extrema de temperatura. 

• Carregue a bateria completamente antes da calibração e amostragem. 

• Utilize apenas calibração manual. 

• Requer Controlador de Pressão Constante (CPC) e acessórios de Regulador para Baixa Vazão. 

• Verifique as instruções de operação do Regulador para Baixa Vazão para detalhes. 

Preparando Mangueira(s) Absorvente(s) 

1. Determine o número de mangueiras absorventes necessárias para a calibração e a amostragem. 
2. Retire as extremidades das mangueiras representativas para a calibração. 
3. Em caso de amostragem com múltiplas mangueiras, rotule as mangueiras. 

Preparando a bomba 

 

 

3. Permita que a bomba opere por cinco minutos e então toque no visor de vazão (botão Manual Cal – ícone 
‘ferramenta’ no canto superior direito). 

Preparando o Regulador 

1. No Regulador para Baixa Vazão, encaixe uma mangueira 
representativa aberta (a seta da mangueira deve apontar para a 
bomba). Repita o procedimento para o número desejado de 
mangueiras. Ver Figura 9. 

2. Encaixe uma mangueira fechada (inativa) em todas as portas 
inutilizadas para vedá-las. 

3. Em caso de amostragem com múltiplas mangueiras, rotule as 
portas do regulador de acordo com os rótulos das mangueiras. 

4. No Regulador para Baixa Vazão, afrouxe o parafuso de ajuste da 
vazão diretamente abaixo da porta que contenha a primeira 
mangueira a ser calibrada.  

 

 

 

 

2. Toque no visor de vazão. (botão Set 
Flow [Definir vazão]) com a bomba fora 
de operação. A bomba irá entrar em 
operação e exibir a tela de definição de 
vazão. 

1. Toque nas setas acima/abaixo para definir a vazão da bomba (ver Definindo a 
Vazão). 
a. Para amostragem com mangueira individual: defina a vazão para 

1.50 L/min. 
b. Para amostragem com múltiplas mangueiras: defina a vazão para a 

soma de todas as vazões + 15%. 
Aviso: não exceda a vazão de 500 ml/min por mangueira para 
amostragem com múltiplas mangueiras. 

Acesso Alternativo 
à Calibração Manual 

Início > Configurações > 
Calibrar > Manual > Conectar 

conjunto de calibração > 
Confirmar > Inserir vazão > 
Confirmar > usar setas para 
ajustar vazão > Confirmar > 
Confirmar para salvar ou X 
para descartar > Tela inicial 
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Montando o Conjunto de Calibração 

 

Calibrando a Vazão com um Regulador 

1. Com o uso de uma chave de fenda pequena, vire o parafuso da primeira porta ativa no sentido 
horário para diminuir a vazão e no sentido anti-horário para aumentar a vazão, até que a vazão 
indicada pelo método seja exibida no calibrador. Aviso: este ajuste irá alterar a vazão exibida pelo 
calibrador, mas não a vazão exibida pela bomba. 

2. Em caso de amostragem com múltiplas mangueiras, desconecte a mangueira do calibrador da 
mangueira em uso e conecte-a à mangueira ativa seguinte. Afrouxe o parafuso de ajuste da vazão 
diretamente abaixo da porta que contenha a mangueira a ser calibrada e repita o passo 1. 

3. Repita os passos 1 e 2 para cada mangueira ativa restante. 
4. Uma vez que a vazão estiver calibrada para cada mangueira ativa, é recomendada que seja feita 

novamente a checagem da vazão de cada mangueira antes de se remover os tubos 
representativos. Possíveis ajustes devem ser mínimos. 

5. Ao finalizar, toque no botão de Confirmar na tela da bomba para ir à tela Manual Cal Completed 
(calibração manual completa). 

6. A tela Manual Cal exibirá “Manual Single-point calibration completed. Press accept (checkmark) or 
cancel (X)”. Pressione o botão de confirmar ou X (cancelar) para voltar à tela inicial. 

7. Desconecte a bomba do meio de amostragem e do calibrador e prossiga com a Amostragem. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Calibrador 
Defender 

Porta de 
sucção 

Mangueira 
absorvente 

Entrada da 
bomba 

Mangueira 

Mangueira 

Mangueira 

CPC 

Mangueira 
absorvente 

Parafuso de 
ajuste de vazão 

Parafuso de ajuste de vazão 

Regulador para baixa vazão 

Rotulado “Para amostragem” 

Figura 9. Conjunto de Calibração (5 a 500 ml/min) 

Monte o conjunto de calibração conectando o calibrador à primeira mangueira absorvente. Ver Figura 9. 
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Amostragem 
 

Montando um Conjunto de Amostragem 

• Permita que a bomba se ajuste após uma mudança extrema de temperatura. 

• Carregue a bateria completamente antes da calibração e amostragem. 

• O uso de qualquer dispositivo (incluindo base de carregamento) ou bateria distintos do P75718 
para fornecer energia à bomba anulam a segurança intrínseca e qualquer garantia. 

• A bomba pode ser operada conectada à base. 

 

Amostragem Manual  

1. Defina a vazão da bomba de acordo com o método especificado (ver Ajustando Vazão). 
2. Calibre a vazão da bomba utilizando um meio representativo de amostragem (ver Calibrando a 

vazão de 1 a 5 L/min ou Calibrando a vazão de 5 a 500 ml/min). 
3. Monte o conjunto de amostragem (ver Figura 10). 

 

4. Toque no botão de Operar para iniciar a amostragem. Tome nota do horário de início da 
amostragem. 
 

 

 

 

Meio de 
amostragem 

Mangueira 

Entrada da 
bomba 

Figura 10. Conjunto de Calibração para alta vazão. 

Após calibração, troque o meio representativo utilizado por um novo meio, de acordo com as especificações do método. 
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Opções/Modos durante a amostragem 

 

 

 

Aviso: as falhas são exibidas no histórico da bomba, porém a causa da falha não é indicada. 

 

 

  

 

Pausar/Resumir Informação 

Bloqueio 

Modo de Falha 

Para pausar a amostragem: 
toque no botão de pausa no 
visor de vazão. A bomba irá 

parar; o tempo de execução irá 
congelar. 

Para resumir a amostragem: 
toque no botão de resumir no 
visor de vazão. A bomba irá 

operar; o tempo de execução 
voltará a correr. 

Para bloquear a tela: toque no 
botão de bloqueio. O cadeado 

será exibido. 

Para desbloquear a tela: toque 
na tela de bloqueio. 

b. Insira 1 2 3 4 como exibido 
no topo da tela. 

a. Se o bloqueio seguro 
estiver ativado, insira o 

código de bloqueio predefinido 
ou o código universal 8 4 7 2. 

Pouca bateria Falha de vazão 

Falhas podem ocorrem quando a bomba não consegue realizar a compensação por causa de pouca bateria, sobrecarga no meio de amostragem, ou 
bloqueio da mangueira. 

• Bomba para/desliga sem aviso prévio (tempo varia de acordo 
com a carga) 

• Tempo de execução é mantido no histórico da bomba (ver 
Acessando o Histórico) 

• Carregue a bateria (ver Figura 2) 

• Ícone vermelho de falha é exibido quando a bomba é religada. 
O ícone de falha irá desaparecer durante a amostragem 
subsequente. 

Se a falha de vazão durar por mais de 15 segundos: 

• LED de status da bomba pisca em vermelho/verde 
• Bomba para de operar 

• Ícone vermelho de falha é exibido 

• A bomba irá tentar se reiniciar automaticamente a cada 15 segundos 
por 5 vezes. 
a. Caso a vazão seja corrigida no reinício, a bomba dará 

andamento à amostragem e contagem do tempo. 
b. Caso a vazão não seja corrigida no reinício, a bomba irá 

parar e os dados de execução do visor serão zerados. Ver 
Acessando o Histórico para verificar os dados de execução. 

Toque a tecla de informação para acessar os dados de 
execução atuais. 

Além do volume acumulado, o volume STP também é 
exibido. STP ou qualquer outro critério padrão podem ser 
selecionados no DataTrac Pro.  
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5. Toque no botão Parar para parar a amostragem. O tempo e o volume acumulados serão zerados. 
6. Tome nota do horário de término da amostragem, remova o meio de amostragem e tampe-o. 
7. Reinstale o meio representativo de amostragem e realize a calibração pós amostragem (ver 

Calibrando Vazão). 

Configurando e Operando uma Execução Programada 

1. Calibre a vazão da bomba utilizando um meio representativo de amostragem (ver Calibrando 
Vazão). 

2. Monte o conjunto de amostragem (ver Figura 10). 
3. Toque no botão Menu. 
4. Toque em Timed Sample (Execução 

Programada). 
5. Toque em Time (Programada) para configurar uma 

execução programada rápida. 
a. Insira a vazão especificada pelo método. 

Toque em Confirmar para salvar. 
b. Insira o tempo total da amostragem em 

minutos. Toque em Confirmar para salvar. A 
tela de execução programada será exibida. 

 

 

 

 

 

 

 

Operar inicia a amostragem. A tela irá bloquear automaticamente (independentemente das configurações de 
segurança). Ver Opções Durante a Amostragem. 

Editar direciona à tela de Vazão; permite que se altere a vazão e a duração total. Aviso: toque em Apagar 
para apagar os valores existentes e inserir novos. 

Retorno direciona à tela de Duração Total. 

 

Início direciona à tela de Início sem salvar a execução programada. 

  

3 4 

5 5a 5b 

Opções de seleção: 
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Configurando Predefinições de Execução Programada  
(Inclui amostragens continua e intermitente) 
Uma alternativa para não ter que programar a execução a cada amostragem é 
salvar predefinições (P1, P2, P3 ou P4) das amostragens que opera com 
frequência. As predefinições já configuradas serão exibidas com fundo branco e 
podem ser editadas tanto na tela da bomba como pelo Software DataTrac Pro. 

 

Criando uma nova predefinição de execução programada 

1. Toque em Menu. 
2. Toque em Timed Sample. 
3. Toque em P1 para configurar uma predefinição. 

a. Insira a vazão especificada pelo método. Clique em Confirmar para salvar. 
i. Amostragem contínua: toque em Continuous. 
ii. Amostragem intermitente: toque em Intermittent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 2 

3 3a 3ai
3aii 



Tel.: (11) 3016-9191 

E-mail: sac@fasteronline.com.br 

 

 

 

www.fasteronline.com.br 

 

21 

Opções de Predefinição de Execução Programada  

Amostragem continua 
Insira a duração total da execução da amostragem e especifique a data de início, se desejar. 

1. Toque em Continuous. 
2. Insira o tempo total de execução em minutos. Toque em Confirmar para salvar. A tela de horário 

de início do P1 será exibida. 
3. a.    Para ignorar o horário de início:  toque em No. A tela do P1 será exibida. 

b. Para definir horário de início:  toque em Yes. A tela de definição do horário de início do P1 
será exibida. 
i. Insira um horário de início (hh:mm), toque em am/pm/24hour para selecionar o tipo 

de exibição, toque em Confirmar para salvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 2 3a
3b 

3bi 

Opções de seleção: 

Operar inicia a amostragem. A tela irá bloquear automaticamente (independentemente das 
configurações de segurança). Ver Opções Durante a Amostragem. 

Editar direciona à tela de Vazão; permite que se altere a vazão, a duração total, horário de início e 
o tipo de amostragem. Aviso: toque em Apagar para apagar os valores existentes e inserir novos. 

Retorno direciona à tela de Execução Programada. 

 
Início direciona à tela de Início sem salvar a execução programada. 

 
Data toque neste botão para editar a data de início. 
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Opções de Predefinição de Execução Programada – continuação  

Amostragem intermitente 
Insira a duração total da execução e então especifique o número de minutos que a bomba deve operar e o 
número de minutos que a bomba deve ficar em pausa durante um único ciclo. A bomba AirChek TOUCH 
irá calcular o número de execuções, pausas e o volume estimado. Aviso: durante o cálculo, a bomba 
poderá fazer pequenos ajustes no tempo total para adequá-lo ao número desejado de ciclos 
execuções/pausas.  
 

1. Toque em Intermittent. 
2. Insira a duração total da amostragem em minutos. Toque em Confirmar para salvar. A tela do Ciclo 

de Amostragem P1 será exibida. 
3. Insira o número de minutos que a bomba deve estar ativa durante cada ciclo. Toque em Confirmar 

para salvar. A tela do Ciclo de Pausa P1 será exibida. 
4. Insira o número de minutos que a bomba deve ficar em pausa entre cada ciclo de amostragem. 

Toque em Confirmar para salvar. A tela de Horário de Início P1 será exibida. 
5. a.    Para ignorar o horário de início:  toque em No. A tela do P1 será exibida. 

b.    Para definir horário de início:  toque em Yes. A tela de definição do horário de início do P1 
será exibida. 

i. Insira um horário de início (hh:mm), toque em am/pm/24hour para selecionar o 
tipo de exibição, toque em Confirmar para salvar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Opções de seleção: 

Operar inicia a amostragem. A tela irá bloquear automaticamente (independentemente das 
configurações de segurança). Ver Opções Durante a Amostragem. 

Editar direciona à tela de Vazão; permite que se altere a vazão, a duração total, horário de início e 
o tipo de amostragem. Aviso: toque em Apagar para apagar os valores existentes e inserir novos. 

Retorno direciona à tela de Execução Programada. 

 
Início direciona à tela de Início sem salvar a execução programada. 

 
Data toque neste botão para editar a data de início. 

1 2 3 

4 

5a
5b 5bi 
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Acessando o Histórico  
 

1. Toque na tecla Menu. 
2. Toque em History (Histórico). Um breve histórico da última amostragem será exibido. 
3. Use as setas acima/abaixo para navegar pelo máximo de 1042 históricos. 

4.  

 

Uma vez que o número máximo de registros for atingido, os históricos mais antigos serão 
apagados sem prévio aviso. Para evitar a perda de dados, carregue as informações para um 
computador utilizando o Software DataTrac Pro semanalmente. 

Além do volume acumulado, o volume STP também é exibido. STP ou qualquer outro critério 
padrão podem ser selecionados no DataTrac Pro.  

Acessando Informações sobre a Bomba  
 

1. Toque na tecla Menu. 
2. Toque em About (Sobre).  
3. As informações sobre a bomba serão exibidas. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 2 3 
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Utilizando a bomba com um PC e o Software DataTrac Pro 
 

A bomba de amostragem AirChek TOUCH se comunica com um computador por meio do e-Cradle e o 
Software DataTrac Pro. O Software DataTrac Pro pode ser obtido por meio de download (conexão de 
internet necessária). Há disponível um Kit de Acessórios para DataTrac Pro (Cat. No. 877-93), que contém 
um e-Cradle, fonte de energia, e um cabo USB 2.0A – Mini-B para conexão com o computador. 

1. Verifique os requisitos de sistema do PC. 
2. Monte o conjunto de comunicação (Figura 11). Ligue a(s) bomba(s).  

 

Assegure-se de que a bomba está com carga e ligada antes de baixar o software. 

3. Visite o site www.skcinc.com/catalog/datatrac/DataTracProACTSetup.exe para baixar o software. 
4. Instale o DataTrac Pro no computador. 

Ver o manual de instruções do Software DataTrac Pro para detalhes sobre a instalação e operação. 

 

 

 

 

 

Tomada 
100-240 V 

Cabo de força 
berço único 

Bomba Computador
PC 

USB 

Cabo 

Porta 
USB 2.0 

e-Cradle 
(cinza) 

Mini-B 

Porta de 
dados 

Porta de força 

Tomada 
100-240 V 

Porta de força 

Conectando berços 

Preto                       Cinza 

e-Cradle (cinza) 

Berços 
padrão pretos 

Figura 11. Conjunto de Comunicação 
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Manutenção 
 

Trocando a bateria  Revise os avisos e cuidados na página 3 antes de continuar 
 

1. Remover a bateria existente. 
a. Pressione e segure o botão liga/desliga da bomba para desligar a bomba (a tela irá desligar). 
b. Utilize uma chave hexagonal de 2.5-mm para afrouxar os parafusos da parte inferior do 

encaixe da bateria. 
c. Retire a bateria da bomba.  
d. Caso esteja trocando por uma nova bateria (Cat. No. P75718), descarte a bateria usada 

imediatamente. 

Não desmonte a bateria. Não descarte a bateria no fogo. Descarte a bateria imediatamente 
seguindo as normas de lixo e reciclagem locais. 

2. Instalar uma nova bateria ou reinstalar bateria existente. 
a. Alinhe a bateria com a parte inferior da bomba. Aviso: o conector no topo da bateria deve 

estar alinhado com os contatos da placa de controle da parte inferior da bomba. 
b. Pressione as duas partes até que se encaixem. 
c. Utilize uma chave hexagonal de 2.5-mm para apertar os parafusos da parte inferior do encaixe 

de bateria. Aperte os parafusos de maneira alternada. 
d. Carregue a bateria completamente antes do uso. Ver Carregando a Bateria. 

Realizando uma Calibração Completa (Reset do Sistema de Compensação) 
 
A Calibração Completa CalChek, chamada de CalChek Full ou de Calibração de Pontos Múltiplos, é 
utilizada para calibrar o sistema de compensação da bomba ao longo das faixas de vazões operacionais, 
logo após manutenção ou reparo. A Calibração Completa requer o uso de um Calibrador Defender (Cat. 
No. 717-M Series), uma base de carregamento padrão (Cat. No. 220-800) ou um carregador e-Cradle (Cat. 
No. 220-900), e um cabo de comunicação CalChek (Cat. No. 210-502). A Calibração Completa CalChek é 
realizada sem o uso de meios de amostragem. 

• Permita que a bomba se ajuste após uma mudança extrema de temperatura. 

• Carregue a bateria completamente antes da Calibração Completa CalChek.  

Tomada 
100-240 V 

Cabo de força 
berço único 

Macho 
Porta CalChek 

Berço 

Porta de 
sucção 

Mangueira 

Porta de 
energia 

Entrada 

Entrada 

Mangueira 
Calibrador Defender 

(traseira) 

Porta 
Serial 

Cabo CalChek 

Fêmea 

Cabo de força 
múltiplos berços 

Tomada 
100-240 V 

5 berços 
conectados 

Conectando berços 

Porta de energia 

Figura 12. Conjunto de Calibração Completa CalChek 
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Preparando a(s) base(s) 

1. Instale um cabo de força para base única (Cat. No. 220-600) em uma base de carregamento 
padrão ou e-Cradle. Caso deseje conectar múltiplas bases, utilize um cabo de força para bases 
múltiplas (Cat. No. 220-700) em um conjunto de até 5 bases de carregamento padrão ou 4 bases 
padrão e 1 e-Cradle. Ver Figura 2. Aviso: a calibração pode ser feita apenas em uma bomba de 
cada vez. 

2. Alinhe os contatos da extremidade inferior da bomba com os contatos da base de carregamento e 
encaixe a bomba na base. Repita o procedimento para cada bomba/base adicional. 

Preparando a Bomba 

1. Toque no botão Operar e deixe a bomba em atividade por cinco minutos. 
2. Monte um conjunto de calibração (ver Figura 12). 
3. Toque no botão Parar. 

Configurando o Calibrador Defender 

1. Pressione e segure o botão liga/desliga do Calibrador Defender até que o pistão se mova; a tela 
irá acender. 

2. Selecione a porta de dados do calibrador: 
f. Pressione a seta para a direita para selecionar Setup (Configurações); pressione Enter. 
g. Pressione a seta para a direita para selecionar Preferences (Preferências); pressione Enter. 
h. Pressione a seta para baixo para navegar para o Data Port (Porta de Dados). 
i. Pressione as setas para direita ou esquerda para alternar para SKC. 
j. Pressione a seta para baixo para selecionar Confirm (Confirmar); pressione Enter. 

3. Entrar no modo de calibração: 
c. Pressione a seta para a direita e então pressione a seta para baixo para selecionar Measure 

(Medir); pressione Enter. 
d. Pressione a seta para a direita para selecionar Cont.; pressione Enter. 

Preparando o Cabo de Comunicação CalChek 

Conecte o Cabo de Comunicação CalChek ao calibrador Defender e à base de carregamento da bomba.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Conecte a extremidade fêmea do cabo à porta 
serial (RS-232) na traseira do calibrador Defender. 

2. Conecte a extremidade macho do cabo à porta 
CalChek na traseira da base de carregamento. 



Tel.: (11) 3016-9191 

E-mail: sac@fasteronline.com.br 

 

 

 

www.fasteronline.com.br 

 

27 

Iniciando a Calibração Completa CalChek 

1. Toque no botão Configurações. 
2. Toque em Calibrate (Calibrar). 
3. Toque em CalChek Full. 
4. Assegure-se de que o conjunto de calibração, sem meio de amostragem, esteja montado (ver 

Figura 12). Aperte em Confirmar para salvar. 
5. A bomba irá calibrar automaticamente. 

A luz da base de carregamento irá piscar verde e amarelo alternadamente. A caixa superior na 
tela da bomba exibirá o progresso, a caixa inferior exibirá a vazão lida pelo calibrador Defender. 
Aviso: a CalChek Full pode levar alguns minutos para ser finalizada. A calibração pode ser 
cancelada a qualquer clicando no botão Início. 
a. Calibração completa: será exibida a seguinte mensagem “CalChek Full calibration 

completed successfully.” Toque em Confirmar para salvar e retornar à tela inicial. 
b. Falha na calibração: será exibida a seguinte mensagem “CalChek Full calibration failed: 

error–xx [explanation of error]. Check xxx.” Toque em Retorno para repetir a calibração ou 
toque em X para sair e voltar à tela inicial. 

6. Após a calibração completa, remova o cabo de comunicação da base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

4 5
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Solução de problemas 
 

Guia de solução de problemas 
 

Problema Solução possível 

Minha bomba conectada ao e-Cradle, com a 
bateria carregada e com cabo de comunicação, 
porém não estabelece comunicação com o 
computador. 

1. Verifique se o DataTrac Pro está instalado 
corretamente em seu computador. 

2. Reinicie o DataTrac Pro em seu 
computador. 

3. Verifique as conexões e cabos. 
4. Verifique se as bases estão todos bem 

encaixados. 
5. Assegure-se de que o cabo de 

comunicação CalChek seja removido da 
base. 

Minha tela de toque está congelada e não 
responde aos meus toques. 

Reinicie a bomba (ver Reiniciando a Bomba 
Manualmente) 

 
O usuário pode repor/trocar componentes externos como filtro de entrada, bateria, tampa 
protetora da tela e clipe para cinto. O serviço deve ser feito pela SKC ou autorizadas para 
garantir a performance e a segurança intrínseca. A garantia será anulada se o compartimento 
de bombeamento for aberto pelo usuário. 

Reiniciando a Bomba Manualmente 
Se a tela não estiver respondendo aos comandos de toque, reinicie o microprocessador da bomba 
manualmente. 

1. Remova a bateria e então reinstale a bateria. (ver Trocando a Bateria) 
a. Toque na tela. Se a tela responder, continue utilizando a bomba normalmente. 
b. Se a tela não responder, siga para o passo 2. 

2. Remova a bateria. Apoie a bomba em uma 
superfície plana com a logomarca AirChek 
TOUCH virada para cima.  

3. Encontre as duas partes protuberantes dos 
contatos da placa de controle, na parte inferior 
da bomba. 

4. Encoste um clipe de metal nos contatos 
“RESET” por 5 segundos, então remova o 
clipe. Aviso: não utilize objetos pontiagudos 
nos contatos. Não danifique os contatos. 

5. Reinstale a bateria. 

Quando a bomba é iniciada após o reinício manual, a logomarca SKC é exibida na tela junto 
com o número da versão do firmware.  
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Acessórios e peças de reposição 
 

Acessórios 
 
Base de carregameno padrão, requer cabo de força, ver abaixo Cat. No. 220-800 

Carregador e-Cradle, inclui cabo USB e DataTrac Pro, requer cabo de força, ver abaixo Cat. No. 220-900 

Cabo de força para base única, para uso com uma base de carregamento Cat. No. 220-600 

Cabo de força para múltiplas bases, para uso com 2 a 5 bases de carregamento Cat. No. 220-700 

Bateria, Li-Íon* Cat. No. P75718 

Kit de Acessórios para DataTrac Pro, inclui e-Cradle, fonte de energia, e um cabo USB 2.0A – Mini-B 
para conexão com o computador. O Software DataTrac Pro é disponível para download. Bomba AirChek 
TOUCH e Software DataTrac Pro são requeridos. Cat. No. 877-93 

*Baterias Li-Íon podem ser submetidas a condições especiais de postagem e transporte. 
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Apêndice 
 

Apêndice: Perfil de Desempenho 
 

Faixa de vazão Vazão constante de 1000 a 5000 ml/min  
(baixa vazão de 5 a 500 ml/min requer adaptador) 

Faixa de compensação 
(capacidade de contrapressão) 

5000 ml/min a 20 polegadas de água de contrapressão 
4000 ml/min a 30 polegadas de água de contrapressão 
3000 ml/min a 40 polegadas de água de contrapressão 
2000 ml/min a 50 polegadas de água de contrapressão 
1000 ml/min a 50 polegadas de água de contrapressão 

Sistema de controle de vazão Isotérmico patenteado*, corrige alterações na contrapressão, temperatura e pressão 
atmosférica  

Falha de vazão/Auto-início Se a bomba não conseguir realizar a compensação ela entrará em modo de falha e 
tentará reiniciar por 5 vezes 

Energia Lítio-íon removível e recarregável 7.4 V, 2.6 Ah, 19.24 Wh, ou AC via base 
Tempo de execução 20 horas a 2000 ml/min† 

10 horas a 5000 ml/min† 
Execução ilimitada quando conectada à base 

Método de carregamento Base, disponível como unidade individual Fonte de energia padrão (Cat. No. 220-
600); 
Conectável a até 5 bases com fonte de energia múltipla (Cat. No. 220-700) 

Tempo de carregamento 
(varia de acordo com a carga da 
bateria) 

Aproximadamente 3 horas 

Precisão  Controle de vazão: ± 5% do ponto definido após calibração 
Pressão atmosférica: ± 0.3 in Hg 
Temperatura: ± 1.0 C 

Faixas de temperatura Operando: 32 a 113 F (0 a 45 C) 
Carregando: 32 a 113 F (0 a 45 C) 
Armazenado: -4 a 113 F (-20 a 45 C) 

Faixas de umidade Operando: ≤ 95% RH, sem condensação 
Armazenado: ≤ 95% RH, sem condensação 

Altitude Corrige a vazão para mudanças de temperatura (32 a 113 F/0 a 45 C) e pressão 
ambiente até 15,000 pés acima e 4,500 pés abaixo do nível do mar 

Visor/Parâmetros LCD colorido / vazão em tempo real, temperatura ambiente, pressão ambiente, 
volume acumulado, tempo decorrido 

Interface de usuário Tela de toque resistente com auto-escurecimento e função de bloqueio 
LEDs de status LED duplo, verde piscante = bomba operando, vermelho piscante = falha de vazão 
Nível de som Media de 51.7 dB at 3-ft (1-m) distância com uso de filtro cassete MCE de 37-mm 

0.8-μm 
Mangueiras Requer mangueira ID 1/4-polegadas 
Dimensões 4.1 x 3.7 x 2.8 pol (10.4 x 9.4 x 7.1 cm) 
Peso 19.4 oz (550 gm) 
Certificações • Segurança intrínseca: UL Class I, Div. 1, Groups A,B,C, and D; Class II, Div. 1, 

Groups E,F, and G; 
Class III, Div. 1 locais de risco quando usado com bateria SKC modelo P75718; T-
Code T3C. 
Exia; Class I, Zone 0, Gp IIC (SKC Cat. No. 220-5000TC) 
• CE  

Material do casco Policarbonato com molde emborrachado anti-estático 
Acompanha Relógio, programabilidade manual e computadorizada, visor de carga de bateria, 

indicação de vazão em tempo real, calibração automática CalChek, casco 
ergonômico, clipe de segurança, base de carregamento, calibração, conectividade 
com computadores (apenas modelos com e-Cradle), operação ultra silenciosa 

Meio Utilize para amostragens com mangueiras absorventes, filtros, amostradores com 
partículas seletivas de tamanho, impingers. 

Garantia 1 ano de garantia limitada 

 
* U.S. Patent No. 5,892,160 
† Testado com uso de filtro MCE 37-mm 0.8 μm com bomba e bateria novas. O desempenho da bomba 
pode variar. 
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Garantia 

 

Garantia Limitada Faster e Política de Devolução 

 

Os produtos comercializados pela Faster estão submetidos às políticas 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. 

 


