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1. Introdução
• Veja a figura 1.1 (Giliar-5)
1- Botão ON/OFF
2- Ajuste de Fluxo
3- Conjunto de baterias recarregáveis
4- Controle de saída interno / externo. Utilize a chave de fenda para
ajustar a saída interna / externa. A posição de CÍRCULO ABERTO dará
Saída a descarga da bomba para estojo do aparelho (recomendado para
Ambientes de amostragem corrosiva ou úmida). A posição de CÍRCULO
FECHADO abrirá internamente (recomendado para ambientes
carregados de pó).
5- Equipamento intrinsecamente seguro.
6- Indicador de carga de bateria.Acende-se quando o aparelho está
ligado e o conjunto de baterias está totalmente carregado.
O indicador se desligará normalmente após um curto período de tempo
em que a bomba estiver ligada.
7- Indicador de padrão de fluxo. Acende-se quando a bomba for capaz de
manter a taxa de fluxo dentro de ± 5% do ponto inicial. Surge se a
bomba for operada fora de sua escala especificada de operação, ou se a
Bateria tiver carga insuficiente. Dentro de aproximadamente 30 seg. de
Operação contínua sobre estas condições, a bomba paralisará.
Para os modelos de programa e relógio, a paralisação sobre estas
condições preserva o tempo de execução no display.
• Modelos de programa e relógio apenas
8 – Display de cristal líquido (LCD).
Nota: Todos os valores são exibidos no display.
8.1- Ícone de bateria. O ícone de bateria indica se a tensão da bateria
está abaixo de seu valor nominal.
8.2- O ícone HOLD. Aparece nos modelos de programa e relógio quando
O botão MODE / HOLD é pressionado enquanto a bomba estiver ligada.
8.3- D e R
D = Intervalo de atraso anterior ao início do intervalo da primeira
amostragem
R = Intervalo de tempo de execução (Modelos de relógio e programas)
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Acessórios Opcionais (Vendidos Separadamente):
- Ciclone 10 mm mod. CL-600
- Suporte cassete (Porta filtro) mod. PC-200
- Filtro éster celulose 37mm 0,8 (pct. c/ 100 unidades) mod. FE-400
Cód. 04242 (Utilizado para coleta de fumos metálicos)
- Filtro de PVC mod. FE-500 (utilizado para coleta de poeiras)
- Cassete (Porta – Filtro) 37 mm (pct. c/ 50 unidades) mod.CT-300
- Tubo de Silica gel (pct. c/ 50 unidades) mod. SG-50
- Tubo de carvão vegetal (pct. c/ 50 unidades) mod. 226-1
- Kit suporte de tubo 6 x 70mm mod. 800149
- Calibrador mod. Defender 510-M

Termos de Garantia
O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle de
qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito funcionamento.
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 da
compra.
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de
prova, bolsa de transporte, sensores, etc.
Excluem-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.
• Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após o uso. Não
utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Não utilize pilhas recarregáveis.
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre
em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de
série do equipamento.
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos
correm por conta do comprador.

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.
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E.4 Instalação da sacola de amostragem
O módulo é acompanhado por um bico de conexão para sacola de
amostragem. Veja a figura E.3.
1) Insira o bico de conexão [1].
2) Ligue a tubulação [2] no bico de conexão.
3) Ligue o adaptador [3] no tubo de distribuição variável [4].
4) Conecte a tubulação [2] no adaptador [3].
5) Conecte um pequeno pedaço da tubulação no tubo de distribuição
variável [4].
6) Conecte a tubulação na sacola de amostragem [6].
7) Remova a tampa do tubo de distribuição variável.
8) Antes de iniciar a amostragem, ajuste o fluxo com uma chave de fenda
fina [8] no múltiplo variável utilizando um Gilibrador.
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D + R = Intervalo de pausa entre intervalos de tempo de execução
(apenas modelo de programa).
(8,4) Ícone de relógio. Sem piscar: a bomba está executando uma
amostragem. Piscando: a bomba está no modo de programa (apenas
programa de modelo).
(8,5) 0. indica o percentual de tempo de execução da bomba fora da taxa
de tolerância padrão de ± 5%. A indicação máxima é de ± 9%
independente do desempenho real.
(8,6) 4- CHARACTER DISPLAY. Letras e mensagens listadas abaixo
(apenas modelo de programas).
C Ciclos. O número do tempo e o número do intervalo de tempo de
execução são exibidos.
PC Programa básico que faz o modo de relógio simples.
P1 Programa definido pelo usuário.
P2 Programa definido pelo usuário.
P3 Programa definido pelo usuário.
P4 Programa definido pelo usuário.
P5 Programa definido pelo usuário.
P6 Programa definido pelo usuário.
E Erro de programa.
LAST
Pisca alternadamente com o tempo de execução R (7,3), e 0 (7,5) ícones
exibidos (modelos de programa e relógio).
OLD
Pisca alternadamente com o tempo de execução, os ícones R (7,3), e 0
(7,5) são exibidos. Refere-se ao dado de execução antes da execução de
amostragem LAST (apenas modelo de programa).

Fig E.3

9. Lista de Acessórios

SHUT / OFF (alternadamente)
Mensagem lembrete para desligar a bomba. É exibido a cada 5 minutos
(caso nenhum botão seja pressionado).

Acessórios fornecidos
• Carregador de bateria
• Kit de ferramenta
• Mangueira de 36”
• Clipe jacaré
• Manual de instruções

1) Uma condição de falha tem terminado a amostragem, ou
2) Uma amostragem programada tem alcançado a conclusão. CAL
Piscando: Preparada a execução da bomba sem a união de dados. Sem
piscar: bomba ligada; incapacita a calibração da taxa de fluxo de ar da
bomba (modelos de programa e relógio).
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(8) Botão MODE / HOLD. Mudança de modo. Operação HOLD.
(9) Botão PROG. Seleciona programa. Aceita variável ou exibição de
valor no display.
(10) Botões ▲ e ▼. Aumenta e diminui o valor ou rola uma lista do menu.
(11) Rotâmetro. Utilize apenas com referência. O fluxo real deverá ser
ajustado utilizando um Gilibrador ou um outro aparelho de calibração.

E,3 Calibração de multi-fluxo
• Veja a figura E.2
A capa frontal deverá estar aberta e girada.
A bomba deverá estar desligada.
Monte o aparelho de calibração como mostrado. Certifique-se de que o
meio de amostragem está apropriadamente instalado como mostrado.
1) Utilize uma chave de fenda para mover o botão na válvula do modulo
[1] para a posição OFF.
2) Ligue a bomba [2].
3) Ajuste o fluxo para um valor entre 1,0 e 1,5 LPM [4] utilizando o ajuste
de fluxo [3].
4) Utilize uma chave de fenda para mover o botão na válvula do modulo
[5] para a posição ON.
5) Utilize uma chave de fenda fina para ajustar a taxa de fluxo no tubo de
distribuição variável para cada tubo utilizado.
Nota: O rotâmetro incorporado não indica a taxa de fluxo através do meio
de amostragem.

Fig. 1.1
Fig. E.2
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8. Módulo de Multi-fluxo

2. Operação da Bomba

E.1 Panorama

Verificação da taxa de fluxo
• Organização do instrumento

O módulo de multi-fluxo é recomendado para amostragem de tubo
múltiplo entre 1 e 750 cc / min e pode ser utilizado em conjunção com o
sistema de suporte de tubo universal GiIlian para realizar amostragem de
tubo múltiplo.
E.2 Instalando o módulo de multi-fluxo
Nota: Instale o módulo de multi-fluxo em uma área limpa com a bomba
desligada. Veja a figura E.1.
1) Remova a capa do controlador de ar na parte de cima da bomba [1].
Certifique-se de que os lacres em formatos de anel [5] estão
apropriadamente assentados.
2) Coloque o módulo de baixo fluxo [2] sobre a abertura do controlador de
ar.
3) Prenda o modulo de baixo fluxo com os parafusos [3]. Não aperte
muito.

1) Utilize uma bomba GilAir-5 com um conjunto de bateria totalmente
carregado.
2) Ligue a tubulação na bomba.
3) Conecte o aparelho de coleção na tubulação.
4) Conecte a tubulação do meio de coleção no Gilibrador 2 Organize e
ligue o Gilibrador 2.

Fig. 2.1
• Verificação de campo de calibração e fluxo

Fig E.1

A Calibração do campo (verificação da taxa de fluxo) deve ser efetuada
antes da amostragem e quando ajustar a taxa de fluxo. Veja a figura 2.2.
Para modelos básicos pule o passo 4. A bomba deverá estar desligada.
1) Utilize uma pequena chave de fenda Phillips para afrouxar o parafuso.
2) Gire a capa frontal 180º.

4
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3) Utilize um objeto pontiagudo, como por exemplo, uma caneta
esferográfica ou um clipe de papel para pressionar o botão MODE /
HOLD duas vezes. CAL deverá aparecer no display. CAL permite que a
bomba seja ligada sem a coleção de dados de execução. 3A = modelo de
relógio. 3B = modelo de programa.
4) Utilize uma pequena chave de fenda Phillips para afrouxar o parafuso.
5) Gire a capa frontal 180º.
6) Mova o botão ON /OFF para a posição ON.
7) Certifique-se de que o Gilibrador 2 está ligado e funcionando.
8) Ajuste a taxa de fluxo da bomba girando a chave de ajuste de fluxo.
(em sentido horário para aumentar o fluxo e em sentido anti-horário para
abaixar o fluxo). Utilize o rotâmetro incorporado apenas como indicador
de fluxo. Utilize um Gilibrador 2 para medições de calibração real.
9) Quando a taxa de fluxo desejada for alcançada, desligue a bomba e o
Gilibrador 2. A bomba está pronta para amostragem.

D.4 Instalação da sacola de amostragem

Fig 2.2

Fig D.3

O modulo é acompanhado por um bico de conexão para sacola de
amostragem. A característica única do sistema é que ele
automaticamente desligará o fluxo quando a sacola estiver cheia. A
pressão máxima dentro da sacola é de aproximadamente 8“ de água.
Veja a figura D.3.
1) Insira o bico de conexão [1].
2) Ligue a tubulação no bico de conexão.
3) Conecte a tubulação na sacola de amostragem [3].
4) Antes de iniciar a amostragem, ajuste o fluxo com uma chave de fenda
fina [4] utilizando o Gilibrador.

5
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Fig D.3
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O modulo é acompanhado por um bico de conexão para sacola de
amostragem. A característica única do sistema é que ele
automaticamente desligará o fluxo quando a sacola estiver cheia. A
pressão máxima dentro da sacola é de aproximadamente 8“ de água.
Veja a figura D.3.
1) Insira o bico de conexão [1].
2) Ligue a tubulação no bico de conexão.
3) Conecte a tubulação na sacola de amostragem [3].
4) Antes de iniciar a amostragem, ajuste o fluxo com uma chave de fenda
fina [4] utilizando o Gilibrador.
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1) Utilize uma chave de fenda para mover o botão na válvula do módulo
[1] para a posição OFF.
2) Ligue a bomba [2].
3) Ajuste o fluxo para um valor entre 1,0 e 1,5 LPM [4] utilizando o ajuste
de fluxo [3].
4) Utilize uma chave de fenda para mover o botão na válvula do modulo
[5] para a posição ON.
5) Utilize uma chave de fenda fina [6], ajuste a taxa de fluxo no modulo.
Nota: O rotâmetro incorporado não indica a taxa de fluxo através do meio
de amostragem.

Fig D.2

2.2 Colhendo uma amostra
Nota para modelos básicos:
Tempo de inicio e de termino devem ser gravados para determinar o
tempo de amostra.
1) Mova o botão ON/OFF para a posição ON.
2) Prenda a bomba, a tubulação e o cassete na sua pessoa como mostra
a figura 2.3.
3) Quando a amostragem estiver completa, mova o botão ON/OFF para a
posição. Grave os dados da amostragem.
Nota para os modelos de programa e relógio:
Quando a bomba estiver desligada após uma amostragem, os minutos do
tempo de execução acumulados são exibidos no display por mais de 5
minutos, junto com “R” e o percentual de tempo da ultima amostragem
variados em torno de ± 5% da taxa de fluxo. Se você desejar retornar
para o display limpo imediatamente, agilize um display de autoteste
(modelo de relógio, seção 3.2; modelo de programa, seção 3.6).
Nota: O volume de ar total (litros) = taxa de fluxo de ar (cc/min) x tempo
de amostragem (minutos) dividido por 1000cc/litro.

Fig 2..3

21

1) Utilize uma chave de fenda para mover o botão na válvula do módulo
[1] para a posição OFF.
2) Ligue a bomba [2].
3) Ajuste o fluxo para um valor entre 1,0 e 1,5 LPM [4] utilizando o ajuste
de fluxo [3].
4) Utilize uma chave de fenda para mover o botão na válvula do modulo
[5] para a posição ON.
5) Utilize uma chave de fenda fina [6], ajuste a taxa de fluxo no modulo.
Nota: O rotâmetro incorporado não indica a taxa de fluxo através do meio
de amostragem.

Fig D.2

6

2.2 Colhendo uma amostra
Nota para modelos básicos:
Tempo de inicio e de termino devem ser gravados para determinar o
tempo de amostra.
1) Mova o botão ON/OFF para a posição ON.
2) Prenda a bomba, a tubulação e o cassete na sua pessoa como mostra
a figura 2.3.
3) Quando a amostragem estiver completa, mova o botão ON/OFF para a
posição. Grave os dados da amostragem.
Nota para os modelos de programa e relógio:
Quando a bomba estiver desligada após uma amostragem, os minutos do
tempo de execução acumulados são exibidos no display por mais de 5
minutos, junto com “R” e o percentual de tempo da ultima amostragem
variados em torno de ± 5% da taxa de fluxo. Se você desejar retornar
para o display limpo imediatamente, agilize um display de autoteste
(modelo de relógio, seção 3.2; modelo de programa, seção 3.6).
Nota: O volume de ar total (litros) = taxa de fluxo de ar (cc/min) x tempo
de amostragem (minutos) dividido por 1000cc/litro.

Fig 2..3

3. Características do Display
3.1 Cessar a amostragem: modelo de relógio
Mova o botão ON/OFF para a posição OFF para cessar a amostragem.
O tempo de execução é exibido, “R”, e a porcentagem de tempo de
execução de amostragem variam em torno de ± 5% da taxa de fluxo.
Grave o dado de execução neste momento.
O dado de execução é exibido no display por 5 minutos, então o desligue.
Para limpar imediatamente o display, agilize um display de autoteste (veja
seção 3.2).
3,2 Display de autoteste: modelo de relógio
A capa frontal deverá estar aberta e girada. A bomba deverá estar
desligada.
Utilizando um instrumento pontiagudo pressione o botão MODE/HOLD
continuamente por pelo menos 3 segundos.
O Display de autoteste se inicia, onde todos os elementos de quatro
dígitos são individualmente exibidos, seguidos de todos de 5 dígitos
simultaneamente contando de 1 a 9, depois decrescentemente até 1.
Cada ícone é individualmente exibido da direita para a esquerda,
seguidos por todos os ícones piscando 2 vezes antes que o display se
torne branco, terminando o teste. O modo autoteste limpa os últimos
dados correntes da bomba.
3.3 Recobrar o dado de execução: modelo de relógio
Nota: A capa frontal deverá estar aberta e girada.
Fig D.1
1) Certifique-se de que a bomba esta ligada.
2) Utilizando um objeto pontiagudo, pressione o botão MODE / HOLD
uma vez.
3) “LAST” é exibido.
4) O tempo de execução é exibido, “R”, e a porcentagem de tempo de
amostragem variam em torno de ± 5% da taxa de fluxo. Grave o dado
corrente desta vez “LAST”. O display continua alternando entre estas
duas telas por 5 minutos, depois se desliga.

D.3 Calibração de baixo fluxo constante
Veja a figura D.2.
A capa frontal deverá estar aberta e girada. A bomba deverá estar
desligar.
Monte o aparelho de calibração como mostrado. Certifique-se de que o
meio de amostragem está apropriadamente instalado como mostrado.

7
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D.3 Calibração de baixo fluxo constante
Veja a figura D.2.
A capa frontal deverá estar aberta e girada. A bomba deverá estar
desligar.
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meio de amostragem está apropriadamente instalado como mostrado.
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6. Guia de Localização de Defeitos
Causa
Solução
• Quando o botão ON / OFF estiver na posição ON, o display
exibe o ícone da mão e “E”
Problemas com o software

Nota: se CAL for exibido no lugar de LAST, pressione o botão
MODE / HOLD duas vezes. Se você ligar a bomba, o ultimo dado de
execução será apagado e será substituído por um novo dado de
execução.

Desligue o aparelho e
ligue-o novamente

• Display incomum quando o conjunto de bateria estiver
instalado.
O conjunto de bateria não esta
apropriadamente instalado.

Desconecte o conjunto de
bateria e reinstale-o
apropriadamente.

7. Modulo de Baixo Fluxo Constante
D.1 Panorama
O modulo de baixo fluxo constante é recomendado para amostragem
entre 5 e 500cc/min, e mantêm um fluxo de amostragem constante
apesar das mudanças de até 25” H2O.
D.2 Instalando o módulo de baixo fluxo constante
Nota: Instale o módulo de baixo fluxo constante em um ambiente limpo
com a bomba desligada.
3.4 Pausando uma execução de amostragem: Modelo de relógio.
Nota: A capa frontal deverá estar aberta e girada.

Veja a figura D.1
1) Remova a capa do anel na parte de cima da bomba [1]. Certifique-se
de que os lacres em formato de anéis [5] estão apropriadamente
assentados.
2) Coloque o módulo de baixo fluxo [2] sobre a abertura do anel.
3) Prenda o módulo de baixo fluxo com os parafusos [3]. Não aperte
muito.

1) Certifique-se de que a bomba está ligada.
2) O ícone de relógio indica que está colhendo uma amostra.
3) Usando um objeto pontiagudo pressione o botão MODE / HOLD por
pelo menos 1 segundo.
4) O ícone de uma mão piscando, junto com o tempo de execução, “R”, e
a porcentagem de tempo da ultima execução de amostragem variam em
torno de 5% da taxa de fluxo.
5) Para retornar a amostragem, pressione novamente o botão MODE /
HOLD por pelo menos 1 segundo.

8
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D.1 Panorama
O modulo de baixo fluxo constante é recomendado para amostragem
entre 5 e 500cc/min, e mantêm um fluxo de amostragem constante
apesar das mudanças de até 25” H2O.
D.2 Instalando o módulo de baixo fluxo constante
Nota: Instale o módulo de baixo fluxo constante em um ambiente limpo
com a bomba desligada.
Veja a figura D.1
1) Remova a capa do anel na parte de cima da bomba [1]. Certifique-se
de que os lacres em formato de anéis [5] estão apropriadamente
assentados.
2) Coloque o módulo de baixo fluxo [2] sobre a abertura do anel.
3) Prenda o módulo de baixo fluxo com os parafusos [3]. Não aperte
muito.

3.4 Pausando uma execução de amostragem: Modelo de relógio.
Nota: A capa frontal deverá estar aberta e girada.
1) Certifique-se de que a bomba está ligada.
2) O ícone de relógio indica que está colhendo uma amostra.
3) Usando um objeto pontiagudo pressione o botão MODE / HOLD por
pelo menos 1 segundo.
4) O ícone de uma mão piscando, junto com o tempo de execução, “R”, e
a porcentagem de tempo da ultima execução de amostragem variam em
torno de 5% da taxa de fluxo.
5) Para retornar a amostragem, pressione novamente o botão MODE /
HOLD por pelo menos 1 segundo.

6) O ícone de mão piscando será removido, a bomba retorna a
amostragem, e o relógio de tempo de amostragem se inicia novamente.

• Alimentação: 100~240 VAC.
• Conjunto de baterias: GilAir-5: 6 volt, 1,8 amp hora
• Tipo de Bateria: Recarregável de níquel e cádmio
• Tempo de carga da bateria: 14 -18 horas
• Duração de bateria esperada: 300 – 500 ciclos de carga e descarga
• Duração de bateria estimada: 2,5 anos (< 20 horas de uso
semanalmente),
1,5 – 2,5 anos (20 – 39 horas de uso
semanalmente),
1 – 1,5 ano (40 – 60 horas de uso
semanalmente)
A inatividade por períodos estendidos pode encurtar a duração da
bateria.
A estimação de duração da bateria é baseada na manutenção apropriada
da mesma.
Especificações de operação
• Escala de fluxo alto constante: GilAir-5: 850-5000 cc/min
Controle de fluxo: Ajuste de fluxo externo (± 5% do ponto inicial)
Fluxo constante (baixo fluxo): 5 – 500 cc/min para 25” H2O (40mm Hg)
Multi-fluxo (baixo fluxo): 1-750 cc/min, para 18” + 3” H2O (460 + 80mm
Hg).

Escala de pressão
Fluxo da
bomba
LPM

8 Hr de execução
(“H2O)
GilAir-5

Min. “H2O Antes de
falha
GilAir-5

1

25

25

30

35

2,5

15

-

20

-

4
5

-

15
5

-

15
5
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6) O ícone de mão piscando será removido, a bomba retorna a
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• Escala de fluxo alto constante: GilAir-5: 850-5000 cc/min
Controle de fluxo: Ajuste de fluxo externo (± 5% do ponto inicial)
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5) Insira um novo filtro no gabinete do filtro [2]. Seguido pelo anel do filtro
[4].
6) Reinstale a tampa do compartimento do filtro [2] na unidade e Insira e
aperte os 4 parafusos [1].

O display exibe o tempo de execução, “R”, e a porcentagem de tempo da
ultima execução de amostragem variam em torno de ± 5% da taxa de
fluxo.
O display continua a exibir o dado de execução por mais de 5 segundos,
depois se desliga. Para limpar imediatamente o display agilize um display
de autoteste (veja seção 3.6).
3.5 Display de autoteste: Modelo de programa
A capa frontal deverá estar aberta e girada.
A bomba deverá estar desligada.
Utilizando um objeto pontiagudo pressione o botão MODE / HOLD
continuamente por pelo menos 3 segundos.
O modo de autoteste se inicia, onde todos elementos da posição de 5
dígitos são individualmente exibidos. Seguidos por todos os cinco dígitos
simultaneamente contando de 1 a 9, e então decrescentemente até 1.
Cada ícone é individualmente exibido da direita para a esquerda,
seguidos por todos os ícones piscando 2 vezes antes do display se
limpar, terminando o teste. O modo de autoteste limpa o ultimo dado de
execução da bomba.
3.6 Recuperando o dado de execução “LAST”: modelo de programa
Nota: A capa frontal deverá estar aberta e girada.

5. Especificações
• Intrinsecamente seguro - Classe I Grupos A, B, C, D Classe II grupos E,
F, G e Classe III código de temperatura T3C.
• Controles: Botão POWER, controle de fluxo (todos os modelos), mais:
Botão MODE / HOLD (modelo de relógio)
botões MODE / HOLD, PROG, ▲, e▼ (modelo de programa)
• Indicadores: Display (LCD), bateria LED (verde), erro LED (vermelho)
• Escalas de display: 0 – 9999 (cronometrado)
0 – 9 (porcentagem de erro)
• Mensagens de escala: LAST, CAL, SHUT / OFF (modelos de programa
e de relógio), E, PC, P1 – P6, OLD (modelo de programa)
• Dimensões: 103mm x 100mm x 51mm
• Peso: 638g

1) Certifique se de que a bomba está desligada.
2) Utilize um objeto pontiagudo para pressionar o botão MODE / HOLD
uma vez.
3) “LAST” é exibido.
4) O display o número de programa como “Px”, onde “x” pode ser a letra
C ou um numero de 1 a 6.
5) O tempo de execução é exibido, “R”, e o percentual de tempo da última
execução de amostragem variam am torno de ± 5% da taxa de fluxo.
Grave o último dado executado neste momento.
O display continua alternando entre estas telas por 5 minutos, então se
desliga.
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1) Certifique se de que a bomba está desligada.
2) Utilize um objeto pontiagudo para pressionar o botão MODE / HOLD
uma vez.
3) “LAST” é exibido.
4) O display o número de programa como “Px”, onde “x” pode ser a letra
C ou um numero de 1 a 6.
5) O tempo de execução é exibido, “R”, e o percentual de tempo da última
execução de amostragem variam am torno de ± 5% da taxa de fluxo.
Grave o último dado executado neste momento.
O display continua alternando entre estas telas por 5 minutos, então se
desliga.

• Carregadores
Carregador de estação singular
Um carregador de taxa duplo pode ser mudado de carga de taxa
constante para carga contínua.
Carregador de multi-estação universal
Carregador de multi-estação oferece um carregamento cronometrado de
taxa constante de cinco estações que seleciona automaticamente o modo
de carga contínua.
Carregador de multi-estação BMS

Aviso

3.8 Pausando uma execução de amostragem: modelo de programa
Nota: a capa frontal deverá estar ligada e girada.
1) Certifique se de que a bomba está ligada.
2) O display exibe que a bomba está colhendo amostras.
3) Utilizando um objeto pontiagudo pressione o botão MODE / HOLD por
pelo menos 1 segundo.
4) O ícone de uma mão piscando é exibido, junto com o tempo de
execução, “R”, e o percentual de tempo da ultima execução de
amostragem variam em torno de ± 5% da taxa de fluxo.
5) Retorne a amostragem, pressione o botão MODE / HOLD por pelo
menos 1 segundo.
6) O display exibe que a bomba tem retornado a amostragem.
3.9 Programação da bomba
A capa frontal deverá estar aberta e girada. A bomba deverá estar
desligada. Veja a figura 3.1.

Não utilize o carregador de baterias
BMS-200 para carregar baterias
usadas nas bombas aprovadas SIRA.

Um carregador de cinco estações oferece um carregamento
cronometrado que seleciona o uma carta contínua nos modo de
carregamento de taxa constante ou nos dois modos diagnósticos.
Nota: O carregador de multi-estação tem um modo de descarregamento
singular e duplo (avaliação singular e avaliação dupla). O uso excessivo
destas cargas e descargas diminuirá desnecessariamente a duração da
bateria. Recomendamos o uso do modo de avaliação dupla apenas para
manutenção (no máximo uma vez por mês).
4.2 Manutenção do filtro
O filtro de entrada deverá ser trocado a cada 6 meses de uso regular ou
sempre que a parte externa do filtro se tornar descolorada. O centro do
filtro conserva sua cor original como referência.
1) Remova os 4 parafusos do gabinete do filtro [1].
2) Remova o gabinete do filtro da unidade [2].
3) Remova o anel de filtro largo [4].
4) Remova e o filtro velho [3]. Certifique-se de que o pequeno anel central
[5] está apropriadamente assentado dentro da bomba.
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Um carregador de cinco estações oferece um carregamento
cronometrado que seleciona o uma carta contínua nos modo de
carregamento de taxa constante ou nos dois modos diagnósticos.
Nota: O carregador de multi-estação tem um modo de descarregamento
singular e duplo (avaliação singular e avaliação dupla). O uso excessivo
destas cargas e descargas diminuirá desnecessariamente a duração da
bateria. Recomendamos o uso do modo de avaliação dupla apenas para
manutenção (no máximo uma vez por mês).
4.2 Manutenção do filtro
O filtro de entrada deverá ser trocado a cada 6 meses de uso regular ou
sempre que a parte externa do filtro se tornar descolorada. O centro do
filtro conserva sua cor original como referência.
1) Remova os 4 parafusos do gabinete do filtro [1].
2) Remova o gabinete do filtro da unidade [2].
3) Remova o anel de filtro largo [4].
4) Remova e o filtro velho [3]. Certifique-se de que o pequeno anel central
[5] está apropriadamente assentado dentro da bomba.

4. Manutenção
A Bomba de amostragem de poeira GilAir-5 utiliza baterias de cádmio e
níquel que devem ser totalmente carregadas e apropriadamente
conservadas para alcançarem o tempo de execução máximo da bomba.
O conjunto de baterias pode ser carregado separadamente ou enquanto
estiver instalado no instrumento.

Aviso

Não limpe, não abra o estojo, não
carregue ou substitua as baterias em
áreas explosivas.

O conjunto de baterias é carregado através de uma tomada incorporada
no lado do conjunto de baterias.
Nota: A tomada de carregamento é polarizada para evitar que objetos
impróprios sejam inseridos.

Cuidado

Não de curto nos terminais ou no
conjunto de baterias. Um curto poderá
causar danos irreversíveis no conjunto
de baterias.

• Efeito de memória
As baterias de níquel e cádmio desenvolverão capacidade reduzida
quando não forem totalmente descarregadas e depois totalmente
carregadas após a amostragem. O efeito de memória leva tempo para se
desenvolver, e para poder ser eliminado faça dois ciclos de descarga /
recarga na bomba.
• Vazamento de corrente
As baterias de níquel e cádmio sempre tem um pequeno vazamento de
corrente interna. Se o conjunto de baterias for removido do carregador
por mais de dois dias sem uso, isto requererá uma recarga adicional para
restaurar sua capacidade total. Este processo pode ser realizado duas ou
três vezes sem causar efeito de memória.

15

1) Utilize um objeto pontiagudo para pressionar o botão MODE / HOLD. O
display exibe “LAST” [1A] seguido por uma tela exibindo o tempo de
execução, “R”, e o percentual de tempo da última execução de
amostragem variam em torno de ± 5% da taxa de fluxo. As três telas se
repetem.
Nota: Se CAL for exibido no lugar de LAST, pressione o botão MODE /
HOLD mais duas vezes para exibir o dado corrente LAST.
2) Pressione os botões ▲ ou ▼ enquanto “LAST” é exibido [2A] para
mudar o número do programa para cima ou para baixo [veja 2B].
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Continue pressionando o botões ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o
número do programa (Px, onde x pode ser “C” ou um número de 1 a 6).
3) Pressione o botão PROG para ver o tempo de atraso da corrente
(representado pelo ícone “D” na janela do display [3.1]). O ícone de
relógio está piscando.
Pressione os botões ▲ ou ▼ [3B] para aumentar ou diminuir o tempo de
atraso [3C].
O tempo de atraso é o número de minutos após a bomba ser ligada antes
de iniciar a amostragem.
4) Pressione o botão PROG novamente para ver o tempo de execução da
corrente (representado pelo o ícone “R” na janela da tela [4.
1]). O ícone do relógio está piscando. Pressione os botões ▲ ou ▼ [3B]
para aumentar ou diminuir o tempo de amostragem da corrente [4C].
O tempo de execução de corrente é o número de minutos em que a
bomba amostrará antes de ir para o modo de atraso de execução.
5) Pressione o botão PROG novamente para ver o tempo de execução
de corrente de atraso (representado pelos ícones “D” e “R” na janela do
display [5A]). O ícone do relógio está piscando. Pressione os botões ▲
ou ▼ [5B] para aumentar ou diminuir o tempo de execução de corrente
de atraso [5C]. O tempo de corrente de atraso é o número de minutos
entre intervalos de tempo de execução sucessivos.
6) Pressione o botão PROG novamente para ver a contagem de ciclo de
corrente (representado pelo ícone “C” na janela do display [6A]). O ícone
do relógio está piscando. Pressione os botões ▲ ou ▼ [6B] para
aumentar ou diminuir a contagem de ciclo [6C]. A variável de contagem
de ciclo define o número de vezes que os intervalos de tempo de
execução são executados.
7) Pressione o botão PROG novamente para efetuar mudanças de
programas e para retornar ao display piscando “Px” [7A]. Isto completa a
fase de programação para este número de programa selecionado.
Nota: Se o tempo de execução e as variáveis de contagens de ciclo
forem grandes o suficiente para resultar em um tempo corrente total de
mais de 9,999 minutos, a umidade permanecerá no modo de
programação de contagem com o ícone piscando “E” na pequena área de
dígito, até que um valor para contagem de ciclo seja aceitável quando o
botão PROG for pressionado. Uma vez que a bomba for programada ela
selecionará o número do programa usado para a última execução de
amostragem quando o display estiver ligado [1].
Para trocar para outro número de programa sem fazer nenhuma
mudança, siga os passos 2A e 2B. Continue pressionando o botão PROG

apenas nos passos de 3 a 6 até que o número do programa seja exibido
piscando no display [7A].

Fig 3.1
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