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1. Introdução

CL-700, o ciclonde de aluminio, 37 mm, projetado para coleta de poeiras respira-
víes que realiza o fracionamento das poeiras mais densas, permitindo que o filtro 
comprienda apenas as poeiras respiráveis que possuem o tamanho aerôdinamico 
que variam entre 0,5 e 10 micrômetros.

Esse produto foi desenvolvido para ser simples e de fácil operação, no 
entanto, sua aplicação envolve riscos, e para evitá-los é importante a LEITURA 
COMPLETA DESTE MANUAL. Nosso suporte técnico especializado poderá 
ajudá-lo em caso de dúvidas.

Este manual poderá sofrer alterações sem aviso prévio
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2. Especificações do produto

2.1. Gerais

Ponto de corte: 4.0 µm
Taxa de fluxo: 2,5 l/min em conformidade com os critérios das normas 
ACGIH/ISO/CEN
Mantém a curva para poeiras respiráveis
Funciona com qualquer modelo de bomba de amostragem
Leve e pequeno
Dimensões: 66 x 38mm
Peso: 29 gramas
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1. Encaixe com o cassete;

2. Entrada de ar;

3. Tampa de resíduos.
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3. Descrição do produto
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Ao utilizar o ciclone de alumínio CL-700, siga os seguintes procedimentos:
Após o recebimento do cassete CT-300 com o filtro encaminhado pelo 
laboratório. Remova as tampas de proteção do filtro. Conforme o procedimento
indicado pelo laboratório, verifique se há a necessidade de remover uma das três
seções do cassete para analises em duas seções. Insira o Ciclone de aluminio 
no cassete, na parte lisa do cassete (in-let) cuidando para o vedar totalmente.

4. Operação
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4.1. Ajuste de vazão
Juntamente com o cassete e o ciclone de aluminio. Insera o ciclone de aluminio 
dentro da câmara de calibração do ciclone de aluminio CL-701, garantindo o total 
acoplamento:
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O Ajuste da vazão será realizado com o calibrador de fluxo (CR-4) montado ao siste-
ma de coleta e a bomba de amostragem (ACCURA-2). É necessário aguardar o 
periódo de estabilização da tensão de bateria (15 minutos) da bomba de amostragem. 
(Verifique o manual de instruções da sua bomba de amostragem).  
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(Verifique o manual de instruções da sua bomba de amostragem).  



4.2. Medição

Após o ajuste da vazão com o sistema de coleta, a Camâra de calibração CL-701 deve 
ser removida. 

A avaliação deve ser realizada com 
a tampa de resíduos (3) no ciclone. 
Sigas as instruções de operação da bomba 
de amostragem (ACCURA-2) com o calibrador
de fluxo (CR-4).  Posicione o sistema de coleta 
no colaborador o mais próximo  da região respiratória.

A avaliação deve ser realizada com 
a tampa de resíduos (3) no ciclone. 
Sigas as instruções de operação da bomba 
de amostragem (ACCURA-2) com o calibrador
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4.3 Finalizando a analise

Após remover o sistema de coleta do colaborador juntamente com a bomba de 
amostragem. Repita o procedimento 5.1. Ajuste de vazão conforme orientação norma 
de higiene ocupacional da Fundacentro NHO-08. 

Nota: Quando remover o ciclone de
alumínio (CL-700) do cassete. Deve 
cuidar para NÃO inclinar o ciclone ao 
contrário, afim de não contaminar o 
amostrador.

Referencias:
OSHA Final Rule on Respirable Crystalline Silica, www.osha.gov/silica/ 

de higiene ocupacional da Fundacentro NHO-08. 

 inclinar o ciclone ao 

OSHA Final Rule on Respirable Crystalline Silica, www.osha.gov/silica/ 
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Antes de iniciar uma analise de poeiras respiráveis, limpe todas as partes do ciclone, 
incluindo a tampa de resíduos (3), com água e sabão neutro, poderá utilizado álcool 
isopropílico para higienização.

5. Higienização



6. Termo de Garantia
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Esse produto possui 1 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação.
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