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O pistão da bomba foi projetado com um diâmetro menor 
para permitir que o cabo seja puxado com menos esforço. 
Isto permite que qualquer um opere a bomba facilmente.

As posições de puxada completa (100ml) e 
meia puxada (50ml) são marcadas 
precisamente pela linha vermelha no cano 
da bomba, e o cabo trava devidamente 
nestas posições.

O indicador embutido de fim de fluxo oferece um aviso 
automático ao término da puxada. Quando o disco branco 
surgir, a amostra está completa.

3+1
NOVA BOMBA DE AMOSTRAGEM, MODELO GV-100S – O design do pistão 
da bomba de amostragem Gastec elimina faíscas e oferece inovações 
superiores. Seu tamanho é conveniente, prático e fácil de carregar, 
pesando meros 230g.

4 O cortador de pontas embutido utiliza uma borda de 
diamante que corta a superfície do tubo colorimétrico. Isto 
torna o corte de pontas muito mais fácil, seguro e 
conveniente.

5 O cano da bomba é revestido por um elastômero macio, 
com o centro mais estreito que as pontas para garantir uma 
pegada firme no cilindro da bomba. As demais superfícies 
exteriores da bomba são feitas de materiais anti-faíscas e 
resina ABS, com exceção da abertura do cortador de pontas, 
que é feita de aço inoxidável cromado.

6 Abra as duas pontas do tubo colorimétrico com o cortador 
de diamante embutido. Assegure que o cabo da bomba está 
inteiramente inserido. A seguir, insira o tubo colorimétrico na 
entrada de borracha, com a marca G> virada para a bomba de 
amostragem de gás.

7 Alinhe as marcas vermelhas (>) de 100ml ou 50ml no cano 
da bomba e puxe o cabo até travar. Aguarde até completar o 
tempo de amostragem.  Com um indicador de fim de fluxo de 
fácil leitura (disco branco indica quando o volume prescrito 
estiver completamente retirado), o usuário tem garantia de 
uso sem erros.

8 A cor do tubo colorimétrico muda conforme o gás é 
retirado. Aguarde o tempo necessário para amostragem e 
leia a medida no limite da camada de cor alterada. (Favor 
anotar a concentração ou marcar a camada alterada no tubo 
com uma caneta imediatamente.)
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O Sistema Padrão Gastec de tubos colorimétricos consiste principalmente da Bomba de 
Amostragem Modelo GV-100S e tubos colorimétricos de padrão Gastec. Os tubos colorimétricos 
de padrão Gastec são incluídos em uma caixa à parte. Todos os tubos colorimétricos Gastec são 
oferecidos em caixas. Cada caixa contém 10 tubos colorimétricos idênticos. Uma caixa de tubos 
duplos contém 5 tubos Analisadores (Detectores) e 5 tubos Primários (Pré-tratamento) com um 
único conector de borracha, e apresenta 5 tubos de ensaio. Cada caixa também inclui instruções 
para os tubos colorimétricos e dez etiquetas adesivas numeradas. Cada etiqueta adesiva pode ser 
aplicada separadamente em um tubo colorimétrico para anotações e medidas. Informações 
essenciais sobre os tubos colorimétricos inclusos estão impressas na caixa.

O Kit da Bomba de Amostragem de Gás GV-100S, seus acessórios e 
instruções são incluídos em um estojo de viagem. O Modelo GV-100LS 
é a bolsa de capacidade maior, incluindo os mesmos acessórios do 
100S. Bolsa de couro resistente GV-100LS para transporte fácil e 
operação com mãos livres. Ademais, a bolsa tem capacidade para no 
mínimo dez (10) caixas de tubos de detecção de gás, a Bomba de 
Amostragem GV-100, mangueira de extensão modelo 350A de 5 ou 10 
metros e o Manual Gastec. O Manual cobre informações valiosas sobre 
medição ambiental com o uso de tubos de detecção de gás.

O Manual foi organizado para uso mais fácil e informativo para uma 
variedade de usuários responsáveis pelo gerenciamento de escritórios 
e ambientes de trabalho, assim como instalações públicas e arredores 
(incluindo ar, água e solo). As informações são apresentadas em um 
formato que acreditamos ser útil tanto para o novato quanto o 
profissional de saúde e segurança.

– Tubos colorimétricos de padrão Gastec são finos 
tubos de vidro com escalas impressas de calibração, permitindo a 
leitura direta de concentrações das substâncias (gases e vapores) a 
serem medidas. Cada tubo contém reagentes de detecção unicamente 
sensíveis à substância-alvo, e rapidamente produzem uma camada de 
cor distinta. Cada tubo é hermeticamente selado. Para garantir 
indicações de alta precisão, o diâmetro interno de cada tubo 
colorimétrico Gastec é controlado rigidamente, e reagentes detectores 
de estabilidade prolongada (muitos têm validade de 3 anos) passam 
por um processo de seleção intensiva. Todos os tubos colorimétricos 
passam por controle estrito de qualidade. Lotes individuais de 
produção são testados e calibrados de forma independente para 
assegurar a calibração de precisão máxima para cada lote. Cada tubo  
colorimétrico é identificado por seu número impresso de controle de 
qualidade. O sistema Gastec de tubos de detecção segue os padrões JIS 
K0804 (Japanese Industrial Standard), BS 5354 (Reino Unido), DIN 
33882 (Alemanha) e SEI (EUA).

Tubo Colorimétrico 

Pirolisador Pyrotec No. 840 (para Tubos 51H,51, 51L,53)

Kit de Detecção de Gases Tóxicos No. TG-1 

Kit de Análise de Águas de Resíduo No. WPT-132, 133, 135 

Mangueira de Extensão No.350A/350A-10 

Sonda de Alta Temperatura No. 340/Estabilizador de Sonda de 
Alta Temperatura No.345A

Kit de Teste de Fumaça No.500

Gastec desenvolveu o Pirolisador Pyrotec, que converte as famílias de 
gases clorofluorcarbonos e hidrocarbonetos halogenados através de 
craqueamento térmico para gases que podem ser medidos 
facilmente. Agora, clorofluorcarbonos são medidos fácil e 
precisamente com o simples uso de tubos Pyrotec e o Pirolisador 
Pyrotec.

A medida principal em providenciar contramedidas para o combate 
contra geração de gases nocivos no controle de poluição e higiene 
ocupacional é a obtenção de dados exatos sobre tipos de gases e seus 
níveis de concentração. Nosso Kit de Detecção de Gases Tóxicos é 
composto de 12 tubos de detecção. 

 Este kit de análise de águas residuais (medindo tricloroetileno, 
percloroetileno e metil-clorofórmio) possibilita a medição de 
concentração de solventes orgânicos clorados. Concentração de 
vapor é convertida para concentração de solvente no líquido (método 
“head space”).

Uma mangueira extensora de borracha para medição remota em 
bueiros e dentro de tanques  que podem apresentar riscos. Disponível 
em dois tamanhos: No.350A para 5m e No.350A-10 para 10m. Use o 
protetor de extensão (No.357) como ponta substituta para a 
mangueira ou para medição com tubos duplos.

 – Uma unidade com hélice de 
arrefecimento para medição de gases em alta temperatura (até 
aproximadamente 600oC), como fornalhas e gases de exaustão 
veicular. A amostra é esfriada à temperatura ambiente para medição 
precisa de concentração. Use o estabilizador de sonda (No.345A) 
como suporte para maior estabilidade.

 – Este kit permite que o operador 
teste fluxo de ar em ambientes de trabalho com facilidade e precisão. 
Simplesmente abra as duas pontas de um tubo No.501 de geração de 
fumaça e conecte o tubo à pêra de borracha. Apertar a pêra introduz 
umidade atmosférica que interage com o reagente no tubo, gerando 
fumaça branca. Um tubo No.501 pode ser utilizado repetidas vezes 
para 50 a 100 testes se o tubo for devidamente selado com tampas de 
borracha após cada teste.

Kits e Acessórios 
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Tubo Dosímetro Passivo 

Tubos para Detecção de Substâncias em Solução

O método de tubos dosímetros aplica o princípio de difusão de gases. 
Usando o suporte (Suporte de Tubo Dosímetro No.710 – 3 peças por 
pacote), posicione o tubo na área respiratória do trabalhador (i.e. 
lapela) e meça exposição individual TWA. Como alternativa, também 
pode ser instalado em espaços de trabalho para agir como monitor de 
área para medição de TWA. O reagente químico e a barreira de difusão 
estão localizados no tubo colorimétrico para providenciar 
entendimento constante de difusão de gases de acordo com o tubo e 
mudanças nítidas de cor. Não requer bombas, tabelas impressas, 
operações secundárias ou análise em laboratório. Para mais detalhes, 
consulte a lista de tubos.

  
 Este tubo mede Íon de Sulfeto (S2-), Cloreto (CI-), Íon de Ferro (Fe2+), 
Íon de Cobre (Cu2+), Zinco (Zn), Níquel (Ni), Cromo (VI) Íon (Cr6+) e 
Ozônio (O3) dissolvidos em água. Deposite a amostra de água em um 
contêiner. Abra as duas pontas do tubo colorimétrico e coloque-o na 
amostra. Água entrará no tubo por ação capilar.
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