
TUBOS PARA TESTES DE QUALIDADE DO AR

TUBOS AIRTEC
Os Tubos Airtec da Gastec permitem que se meça rapidamente e de forma simples e quantitativa, a qualidade do seu ar comprimido respirável. Os 

tubos Airtec são fáceis de usar e tem um método preciso para detectar CO, CO2, vapor de água, óxidos de nitrogênio e neblina de óleo. 

Para utilizar os tubos de leitura direta Airtec, simplesmente conecte o regulador redutor de pressão em sua fonte de ar pressurizado (seja um 

compressor, cilindro ou linha de ar) e ajuste o fluxômetro para a vazão adequada. 

Usuários de ar comprimido normalmente estão efetuando serviços na presença de contaminantes perigosos no ar. Quando seus aparelhos de 

respiração autônoma ou outros aparelhos são usados para respiração, a qualidade deste ar respirável requer uma atenção especial. Contaminantes 

entrando nos compressores de ar ou gerados pelo próprio compressor podem ser perigosos ao usuário de conjuntos autônomos. 

Os tubos Airtec são um sistema conveniente e econômico para testar a qualidade do seu ar comprimido respirável. Não é necessário saber como 

operar e calibrar nenhuma instrumentação sofisticada. Com os tubos Airtec, a medição é rápida e simples e não precisa de nenhuma calibração. 

Basta quebrar da forma adequada as duas pontas do tubo, colocar o tubo no seu suporte de tubo, com a seta direcional apontada para baixo e 

ajustar o floxômetro para a vazão adequada. Depois do tempo determinado para a medição, veja aonde a marcação das cores do tubo pararam e 

faça a medição nas marcações inscritas no tubo. 

ESPECIFICAÇÕES

Modelo tuboS AIrtEC

Gás ou vapor alvo
Monóxido de 

carbono
Dióxido de 

carbono
Vapor de água

Óxidos de 
nitrogênio

Neblina de óleo

Fórmula química CO CO2 H2O NO+NO2 -

Número ou nome do tubo

1A 2A 6AH 6A 6Ag 11A 109AD 109A

Tubo Airtec 
Monóxido de 

Carbono

Tubo Airtec 
Dióxido de 
Carbono

Tubo Airtec Vapor de Água
Tubo Airtec Óxidos 

de Nitrogênio
Tubo Airtec Neblina 

de Óleo

Faixa de medição 5-50 ppm 250-3.000 ppm
500-
5.000 
ppm

20-80 
mg/m3

150-
3.000 

mg/m3

0,06-2 
ppm

0,02-0,7 
ppm

0,2-5,0 
mg/m3

0,3-1,5 
mg/m3

Vazão do Fluxômetro (mL/min) 100  100 300 100 300 100 100 1.000 1.000

Tempo de Amostragem (min) 3 5 1 5 1 2 5 20 60 

Mudança de cor
Original Amarelo

Laranja 
amarelado

Verde Amarelo Verde Branco
Vermelho 

claro
Branco

Alterada Marrom escuro Amarelo Roxo Verde Roxo Verde azulado Azul claro
Verde 
escuro

Validade do tubo 2 anos
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Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1

1. Instale um regulador redutor de pressão, com manômetros e um fluxômetro, em seu cilindro (compressor ou linha de ar) e ajuste a  
 vazão do fluxômetro para a vazão adequada.

2. Quebre as pontas de um tubo Airtec novo e insira o tubo no suporte de tubo de borracha.

3. Encaixe o suporte de tubo na saída do fluxômetro. Confira se a seta G► no tubo está apontando para baixo.

4. Abra o cilindro ou compressor e confirme a vazão no fluxômetro de acordo com a especificação do tubo.

5. Marque o tempo de amostragem com um cronômetro.

6. Assim que o tempo de amostragem acabar, feche o cilindro ou compressor e remova o tubo Airtec do suporte de tubo. 
 Analise a mudança de coloração no tubo imediatamente.

ProCEdIMEnto dE MEdIÇão (no caso de teste em um cilindro):

tAbElA CoM AS vArIávEIS quE dEvEM SEr ControlAdAS E oS lIMItES dE tolErânCIA SEgundo A 
Abnt/nbr - 12543/1999:

Componente Oxigênio Água
Ponto de 
Orvalho

Óleo 
condensado

Monóxido 
de carbono

Odor
Dióxido de 

carbono

Unidade de Medição % - °C mg/m3 p.p.m - p.p.m

Quantidade Máxima 
para o Ar Gasoso

19,5 a 23,5
Isento de 

Condensado
-45,6 °C (63 
p.p.m) [1]

5 10 [2] 1000

2.1.

3. 4.

5. 6.


