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1. Introdução

A bomba de amostragem elétrica Micro-Pump, foi desenvolvida para utilização em 
conjunto com um detector de gases (mono ou multi-gases).

Sua principal aplicação é transportar amostras de gases potencialmente perigosos
(contaminantes) de um ambiente até os sensores de um detector de gases 
tóxicos, atendendo as especificações da NR-33.

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

Alimentação: 2 pilhas 1,5v AA
Fluxo da amostragem: >400ml/min
Temperatura de operação: 0 a 50º C
Umidade de operação: <90% UR
Material do invólucro: ABS
Dimensões: 42 x 27 × 160mm
Peso aproximado: 150g (com as pilhas)

2.2. Fornecido com
Bomba de amostragem, Mangueira de amostragem, 
Filtro de algodão e Manual de instruções
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1. Botão Liga/Desliga;

2. Led verde (On) 
Indica que a bomba funciona 
corretamente;

3. Led vermelho (Fail) 
Indica bloqueio no fluxo de ar;

4. Conexão com o detector 
de gases;

5. Conexão com a mangueira 
de amostragem;

6. Mangueira de amostragem;

7. Filtro particulado;

8. Filtro de algodão;

www.criffer.com.br5

3. Descrição do produto

1

23

3. Led vermelho (Fail) 
Indica bloqueio no fluxo de ar;

4. Conexão com o detector 
de gases;

5. Conexão com a mangueira 



4. Informações de Segurança

A bomba de amostragem Micro-Pump deve ser utilizada somente com pilhas
Alcalinas, sendo recomendável a remoção após a utilização.
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Ao utilizar a bomba de amostragem Micro-Pump, siga os seguintes procedimentos:

5.1. Conecte as pilhas no compartimento atrás do instrumento;

5. Operação

5.2. Remova a tampa acrílica da 
conexão com a mangueira de 
amostragem (5);
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5.3. Conecte a mangueira de
amostragem (6) ao conector (8);

5.2. Remova a tampa acrílica da 
conexão com a mangueira de 
amostragem amostragem (5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5);;

5.3. Conecte a mangueira de Conecte a mangueira de
amostragem (6) ao conector (8);
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Atenção: O tempo mínimo de amostragem deve ser de 9 (nove) segundos por metro 
de mangueira conectada ao instrumento e o comprimento máximo da mangueira não 
deve exceder 30 (trinta) metros;

5.4. Conecte o detector de gases ao
conector (4);

5.5. Ligue a bomba, pressionando o
botão (1) e deixe funcionando por 2
(dois) minutos antes de iniciar a
amostragem;



6. Manutenção
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Quando as pilhas estiverem com a carga muito baixa, o Led On (2) ficara mais 
fraco, sinalizando que as mesmas devem ser substituidas.

Após a utilização remova as partículas e as fibras depositadas sobre o Filtro 
particulado (7) com ar comprimido suave, limpo e seco no sentido contrário 
de aspiração da bomba.

Após a utilização remova as partículas e as fibras depositadas sobre o Filtro 
particulado (7) com ar comprimido suave, limpo e seco no sentido contrário 
de aspiração da bomba.



7. Termo de Garantia
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Esse produto possui 1 (um) ano de garantia, podendo ser prorrogada até 3 (três) 
anos, consulte o certificado de garantia estendida que acompanha o produto.
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