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ATENDE AOS MÉTODOS TO da US EPA: 
 
 Método TO-4A: Determinação de Pesticidas e Bifenilas 

Policloradas no Ar Ambiente através de Amostradores 
de Grande Volume com espuma de poliuretano, segui-
do de análise por Cromatografia gasosa com multi-
detecção; 

 Método TO9: Determinação de Dibenzeno-p-Dioxinas 
Policloradas no Ar Ambiente através de Cromatografia 
Gasosa de alta resolução e Espectrometria de Massas 
de alta resolução. 

 Método TO13: Determinação de Benzeno (a) Pireno e 
Outros Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) 
no Ar Ambiente por Meio de Cromatografia Gasosa e 
Cromatografia Líquida de alta resolução.  

 
DESCRIÇÃO 

 

O Amostrador de Orgânicos Tóxicos – 
AMOTOX, similar ao Amostrador PUF 
(Poliurethane Foam), pode ser usado na 
amostragem de uma série de pesticidas 
organoclorados, bifenilas policloradas 
(PCBs), dioxinas e hidrocarbonetos poli-
cíclicos aromáticos (HPAs). 

O AMOTOX utiliza um pré-filtro de 102 
mm de diâmetro e um cartucho de vidro, 
com 63 mm de diâmetro e 127 mm de 
comprimento, contendo espuma de poli-
uretano. O ar de amostragem passa pelo 
conjunto pré-filtro/cartucho a uma vazão 
constante na faixa de 200 a 300 L/min.  

Os limites de detecção são ditados pelos 
métodos analíticos empregados, pelo 
cuidado tomado para se conseguir níveis 
baixos de contaminação de fundo e pelos 
volumes de ar amostrados.  Os volumes 
de amostra são, por sua vez, determina-
dos pela duração da amostragem e pela 
resistência ao fluxo da combinação pré-
filtro, cartucho com a espuma de poliure-
tano e placa de orifício.  

Visto que a resistência ao fluxo da espu-
ma é essencialmente fixa, a resistência 
do pré-filtro é o principal parâmetro con-
trolado pelo operador. 

Uma válvula bypass ajustável permite ao 
usuário estabelecer o fluxo.  A vazão é 
monitorada pela pressão diferencial na 
placa de orifício logo a jusante do cartu-
cho. 

 

 
 

DADOS TÉCNICOS 
Vazão volumétrica ........................................... Ajustável na faixa de 200 a 300 L/min 
Moto-aspirador ................................................ Dois estágios, refrigeração direta, 120V/60Hz/863 Wmáx ou 

240V/60Hz/871 Wmáx 
Registrador de eventos .................................... Transdutor de pressão, giro 24 h, carta circular 102 mm 
Programador de tempo .................................... Digital, com programação semanal 
Horâmetro ....................................................... Eletromecânico 
Dimensões ....................................................... 136 cm; 47 cm; 47 cm 
Peso ................................................................ 30 Kg 
Ref. .................................................................. AMOTOX1 (110 V) e AMOTOX2 (220 V) 
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COMPONENTES PRINCIPAIS, ACESSÓRIOS E MATERIAL DE CONSUMO E DE REPOSIÇÃO 

 
PORTA-FILTRO/ESPUMA 

 

O Porta-Filtro é de polipropileno, constituído de suporte de 
alumínio com manípulos e tela de inox, suporte este, próprio 
para filtro circular com 102 mm de diâmetro.  Por sua vez, o 
Porta-Espuma é de vidro borossilicato, em forma de cartucho 
circular, com 127 mm de comprimento e 63 mm de diâmetro.  
O cartucho é dotado internamente de um ressalto circunfe-
rencial para sustentar uma tela de inox que, por sua vez, 
serve de apoio à espuma de poliuretano. 
 

AJUSTE DO FLUXO 
 

O ajuste do fluxo é feito por meio de uma válvula bypass, 
instalada num tubo de PVC, que permite a entrada maior ou 
menor de uma alíquota de ar paralela para o motoaspirador.  
Este artifício permite também que se use um motoaspirador 
de AGV PTS sem que ocorra superaquecimento.  A entrada do 
tubo de PVC, do lado de fora da casinhola, é dotada de um 
abafador de ruído. 
 

CONTROLADOR DE FLUXO 
 

A medição do fluxo de ar é feita por meio de uma placa de 
orifício, instalada entre o porta-espuma e o porta-motor, e de 
um manômetro diferencial de coluna d’água.  A relação entre 
a vazão (L/min) e a pressão diferencial (cm H2O) é obtida 
com um CPV (calibrador padrão de vazão) calibrado na faixa 
de 200 a 300 /min. 
 

 
 

 
ESPUMA DE POLIURETANO 

 

Espuma de poliuretano do tipo poliéster, com densidade n° 
3014 ou 0,0225 g/cm3. 

 

PRÉ-FILTRO 
 

De fibra de vidro ou de fibra de quartzo, com 102 mm de 
diâmetro. 

 

MANÔMETRO 
 

De coluna d’água, com 40 cm na escala.  Funciona em con-
junto com a placa de orifício, no controle do fluxo. 
 

PAINEL DE CONTROLE 
 

Em gabinete de alumínio anodizado, o painel de controle do 
AMOTOX contém o timer, o horâmetro, a chave liga-desliga, 
o sinaleiro e o porta-fusível.  O painel é facilmente instalado 
na casinhola por apenas dois parafusos. É idêntico ao do 
TRIGÁS. 

 

PORTA-MOTOR 
 

Conjunto onde se aloja o motoaspirador.  Feito de fibra de 
vidro.  Forma cilíndrica.  É fixado por 4 manípulos de alumí-
nio.  Idêntico ao porta-motor do AGV PTS.  

 
REGISTRADOR DE EVENTOS 

 

Do tipo transdutor de pressão, permite o registro de possí-
veis anormalidades no fluxo de ar durante a amostragem. É 
idêntico ao registrador utilizado no AGV PTS. 

 

CASINHOLA 
 

Serve de abrigo para os componentes do AMOTOX. De 
alumínio anodizado 

 

KIT DE CALIBRAÇÃO 
 

Tem, como componente principal, o Calibrador Padrão de 
Vazão (CPV) e, como acessórios, um manômetro de coluna 
d’água, várias placas de resistência ao fluxo, uma placa 
adaptadora e uma mangueira, tudo alojado num estojo de 
alumínio. 

 

 
 

 
 

MATERIAL DE CONSUMO E DE REPOSIÇÃO 
DESCRIÇÃO CÓD. DESCRIÇÃO CÓD. 

Anel de vedação do porta filtro/espuma EPU-109 Horâmetro eletromecânico, 110 V PNT-3011 
Carta gráfica para registrador, caixa com 100 DIN20E Horâmetro eletromecânico, 220 V PNT-3012 
Escova para motor LAMB311 ESCO384 Líquido manômetro, frasco com 50 ml MNU-117 
Escova para motor LAMB312 ESCO465 Motoaspirador 110 V LAMB311 
Espuma de poliuretano, de 25,4 mm EPU1 Motoaspirador 220 V LAMB312 
Espuma de poliuretano, de 50,8 mm EPU2 Pena para registrador, caixa com 6 unidades PR4-3101 
Espuma de poliuretano, de 76,2 mm EPU3 Porta-espuma (cartucho) de vidro EPU100 
Filtro de fibra de vidro, 102 mm, caixa com 100 GF1102MM Timer digital, semanal, 110 V PNH2021 
Filtro de fibra de quartzo, 102 mm, caixa com 50 QMA102MM Timer digital, semanal, 220 V PNH2022 

 


