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- Leia atentamente esse manual de instruções e as instruções de como operar a bomba antes de 
utilizar este tubo. 

- Não descarte o manual de instruções até que todos os tubos da embalagem sejam utilizados. 

1. Performance 

Escala de medição:                               1 a 30 ppm   0,5 a 15 ppm* 
Tempo de amostragem:                     30 segundos                   1 minuto 
Nº de bombeadas:                               ½ (50mL)   1 bombeada 

Alteração de cor: branco  roxo  
Limite detectável: 0,2ppm (1 bombeada) 
Temperatura de operação: 0 a 40ºC * correção de temperatura não é necessária 
Bomba de amostragem: AP-20 (graduações no tubo detector são baseadas em 1 bombeada) 
Dimensões: Comprimento – 148 mm / Diâmetro – 6mm 

 

ATENÇÃO 

1. O tubo detector contém reagentes corrosivos (cromo); 
2. Não toque os reagentes ao quebrar o tubo; 
3. Mantenha os tubos fora do alcance de crianças. 

Notas: 

1. Utilize apenas com as bombas modelo AP-20, AP-20S, 400B, AP-1, AP-1S ou 400A, caso contrário, erros de 
detecção e indicação consideráveis poderão ocorrer. 

2. Antes de utilizar o produto, verifique as condições da bomba; se não há vazamento (consulte o item 8 do 
manual de instruções da bomba). Qualquer bomba que apresente sinais de vazamento deve ser consertada 
antes do uso. 

3. Não utilize o tubo fora das condições de temperatura indicadas.  

4. Armazene os tubos em um local fresco e escuro (0 a 25ºC)  

5. Antes de utilizar este produto, leia atentamente o item 9, Responsabilidade do Usuário. 

6. Leia a concentração no tubo imediatamente após a medição. 

 

2. Amostragem e Medição 

 

 

fig. 1 
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1. Quebre ambas as extremidades do tubo. 

ATENÇÃO 

Óculos e luvas de segurança devem ser utilizados para 

evitar ferimentos causados por estilhaços de vidro. 

2. Insira o tubo detector firmemente na bomba aspiradora como mostrado na figura 1 (a marca 
da seta deve apontar para a bomba). 

3. Alinhe as marcas-guia da haste e do anel da bomba de amostragem. 

4. Puxe a haste de apoio até o final (100%) até que a mesma trave. Aguarde 1 minuto ou até que 
a finalização da amostragem seja indicada pelo indicador de fluxo da bomba (veja descrição do 
indicador nas instruções da bomba). 

5. Ao completar a amostragem, leia a escala do tubo no ponto máximo da camada manchada. 

6. Se a descoloração estiver acima da escala, troque o tubo e utilize ½ bombeada, como segue: 

a.  Insira o novo tubo na bomba e puxe a haste de apoio até ½ bombeada. Aguarde cerca de 5 
minutos. 

b. Remova o tubo detector da bomba e leia a concentração. 

c. Converta o valor de leitura na concentração real através da seguinte escala de conversão: 

 

Notas: 

1. Leia a concentração até 2 minutos após a medição, caso contrário, a mancha pode se tornar 
difusa ou enfraquecida. 

2. A escala é calibrada a 20ºC, 50% RH e 113hPa. Leituras obtidas em outras circunstâncias 
devem ser corrigidas, de acordo com as instruções do item 3 - Correção para Condições do 
Ambiente. 

3. Quando o ponto máximo da camada manchada está difuso ou oblíquo, leia a escala no centro 
entre os pontos máximo e mínimo. 

 

3. Correção para Condições do Ambiente 

1. Correções de temperatura não são necessárias. 

2. Correções de umidade não são necessárias. 

3. Pressão atmosférica:  Concentração real = leitura ou valor convertido x 1013 / pressão 
atmosférica (em hPa). 
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4. Interferência: 

Cloro ou cloreto de hidrogênio produzem mancha similar. Coexistência de mais de 1ppm de cloro 
causa leituras mais altas. Coexistência de cloreto de hidrogênio não afeta a precisão da leitura se 
houver um volume muito maior de óxidos de nitrogênio no ambiente. 

Sulfeto de hidrogênio ou dióxido de enxofre não alteram o reagente, mais a coexistência de mais 
de 15 ppm desses gases com óxidos de nitrogênio causam leituras mais baixas. 

Ozônio não altera o reagente, mas a coexistência desse gás com óxidos de nitrogênio causa 
enfraquecimento da camada manchada. Também ocasiona leituras mais altas são causadas pelo 
ozônio quando a sua concentração for superior a 1/10 da concentração de óxidos de nitrogênio, 
e a camada manchada é descolorada pelo ozônio quando a concentração for ainda maior. 

n-Hexano não altera o reagente, mas a coexistência de uma concentração desse gás maior do 
que 10 vezes a de óxidos de nitrogênio causa leituras mais altas. 

5. Reação Química no Tubo Detector 

1. NO + CrO3 + H2SO4  NO2 

2. NO2 + 3,3’-Dimetilnaftidina  Compostos nitrosos 
3.  

 
6. Descarte do Tubo 

Tubos usados devem ser descartados cuidadosamente de acordo com a legislação local. 

7. Propriedades Perigosas do Hidrogênio 

TLV-TWA:  Óxido de nitrogênio (NO): 25 ppm 

   Dioxido de nitrogênio (NO2): 3 ppm 

* Valor limite estabelecido pela ACGIH – American Conference of Governamental Industrial 
Hygienists - 2004 (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais). 

8. Inspeção da Bomba de Amostragem 

Verificando vazamentos: 

1. Insira um tubo detector selado (não quebrado) na bomba. 

2. Alinhe as marcas-guia da haste e do anel da bomba 

3. Puxe a haste de apoio até o final (100%) e aguarde 1 minuto. 

4. Destrave a haste de apoio e deixe-a retornar lentamente à bomba segurando o cilindro e a 
haste firmemente. 

CUIDADO 

A haste de apoio tende a voltar repentinamente para dentro da bomba. 

5. Se a haste de apoio retornar completamente à posição original, a performance está 
satisfatória. Caso contrário, consulte o procedimento de manutenção no manual de instruções 
da bomba para corrigir a falha. 
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9. Responsabilidade do Usuário 

É responsabilidade única do usuário deste equipamento certificar-se de que o equipamento é 
operado, mantido e reparado em estrita concordância com estas instruções e as instruções 
fornecidas com o modelo de bomba aspiradora utilizada, e de que os tubos detectores não são 
utilizados após o período de validade ou com uma cor diferente da indicada nas especificações. O 
fabricante e seu distribuidor não serão responsáveis por medições incorretas ou qualquer dano 
causado por negligência do usuário. 

10. Acessórios  

Fornecidos: 10 tubos 

11. Termos de garantia  

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por 
uso correto do equipamento, no período de 6 meses a partir da data de compra. 

Exclui-se de garantia os seguintes casos: 

a) Uso incorreto, contrariando as instruções. 

b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados. 

c) Queda e exposição a ambientes inadequados. 

Observações: 

•  Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, 
deve ser  encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo 
pela assistência técnica da Instrutherm. 

• Caso a empresa possua  Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples 
remessa do equipamento para fins de trânsito. 

•  No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve 
encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram 
encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração 

 • Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n° 
da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n° de série do equipamento. 

• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta 
do comprador 
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Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do Ó

CEP: 02911-030 - São Paulo - 

Vendas: (11) 2144-2800 – Ass. Técnica: 

Suporte Técnico: (11) 2144-2802 

E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br 

SAC: sac@instrutherm.com.br 

Site: www.instrutherm.com.br    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda. 

Freguesia do Ó 

 SP 

Ass. Técnica: (11) 2144-2820 

2802 - Fax: (11) 2144-2801 

mail: instrutherm@instrutherm.com.br  

SAC: sac@instrutherm.com.br  

Site: www.instrutherm.com.br     
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