
A qualidade do ar é uma preocupação mundial devido ao seu conhecido impacto na saúde e nas 
questões ambientais. Globalmente, os reguladores do governo definem padrões para controlar a 
poluição do ar que respiramos. A Pall começou a pesquisar o desenvolvimento e a produção de 
filtros para amostragem e análise de ar há mais de 60 anos. Agora somos um dos maiores 
fornecedores mundiais de membranas e filtros de fibra de vidro projetados especificamente para 
monitoramento e testes ambientais. 

À medida que o conhecimento sobre o impacto de subprodutos industriais e a necessidade de 
monitoramento aumentaram, também aumentou o compromisso da Pall em fornecer produtos para 
análise de ar. Você encontrará produtos de teste ambiental da Pall referenciados e recomendados 
por agências regulatórias em todo o mundo para monitoramento do ar e análise de resíduos 
perigosos de matrizes orgânicas e inorgânicas.

Para obter os resultados mais precisos em sua análise de ar, use este guia para selecionar a 
membrana ou meio de filtro otimizado para sua aplicação. Em seguida, escolha entre nossa ampla 
seleção de produtos complementares, incluindo suportes de filtro, cassetes e produtos acessórios 
convenientes. 

Produtos de filtragem de amostragem 
e de monitoramento de ar
Discos de membrana e porta-filtros projetados 
especificamente para aplicações de ar ambiental 
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Cassetes de monitoramento de ar e Acessórios 

Cassetes de monitoramento de ar de 25 mm  

Placa de Petri Analyslide®

37 mm Air Monitoring Cassettes

Pinça de aço inoxidável 

A cobertura condutiva e não estática evita a aderência de 
partículas às paredes do cassete para uma análise mais precisa 

A membrana GN-4 Metricel® de 0,8 μm (mistos de ésteres 
de celulose) tem uma baixa contagem de fundo de fibra. É 
amplamente aceito para monitoramento de ar de fibras, fibras 
de amianto e metais, e está em conformidade com os métodos 
7400 e 7402 do NIOSH. 

Pode ser usado para monitorar constituintes respiráveis, como 
sílica, metal e pós. 

À prova de vazamento e resistente à violação. Cassetes com 
bandas garantem vedação hermética para aplicações críticas. 

Desempenho consistente. 100% inspecionado para montagem 
completa da membrana e vedação segura da unidade.

Como uma placa de Petri em uma lâmina 

Armazena filtros de disco e protege a integridade do filtro 
durante o exame microscópico. 

A base retangular se adapta à maioria dos estágios do 
microscópio. 

O anel de cobertura interno para fixação hermética da 
amostra não interfere na visualização. 

A área fosca na base permite a identificação da amostra com 
lápis ou marcador. 

A embalagem conveniente simplifica a coleta de amostras no 
campo. 

A membrana GN-4 Metricel garante um desempenho 
consistente para amostragem de higiene industrial 

Projetado para atender a NIOSH e outros requisitos 
regulamentares para amostragem de higiene industrial usando 
filtração a vácuo. 

Amplamente aceito para monitoramento de ar de fibras, fibras 
de amianto e metais. 

Para métodos de monitoramento de face aberta ou fechada. 

A membrana GN-4 Metricel de 0,8 μm tem uma contagem de 
fundo de fibra baixa. 

Os cassetes à prova de vazamento estão disponíveis em 
unidades de duas ou três peças. 

Facilite o manuseio do filtro 

As pontas têm uma superfície plana e lisa. 

As empunhaduras de polipropileno fornecem uma pegada 
confortável e segura. 

Escolha entre pegas para os dedos pretos ou multicoloridos 
tradicionais. As cores brilhantes tornam a pinça fácil de 
identificar, rastrear e ver na bancada do laboratório. 
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Suportes de filtro 

Produto Materiais de Construção Conexões de Entrada/Saída

Suporte de filtro Swinney de plástico de 13 mm 
Conexão de entrada luer roscada fêmea, conexão 
de saída luer deslizante macho

Entrada/saída de invólucro e tela de suporte Tela de suporte: 
Celcon© (copolímero de acetal). 
Arruela de vedação: PTFE 

Suporte de filtro em linha de 25 mm, Plástico Delrin©  
1/8 pol. FNPT; adaptador de barbela de 
mangueira aceita tubulação de DI de 6.4 
mm (1/4 pol.) 

Corpo: Delrin (resina de acetal) 
Adaptadores de barbela: Nylon 
O-ring: Viton© 
Tela de suporte: Aço inoxidável tipo 316

Suporte de filtro em linha de 47 mm, Policarbonato 
1/4 pol. -18 FNPT; adaptadores de barbela 
de mangueira aceitam tubulação de DI de 
6,4 mm (1/4 pol.)

Corpo: Policarbonato
Adaptadores de barbela: Nylon 
Tela de suporte: Polifenilsulfona 
O-ring: Silicone
Vent Cap: Polipropileno

Suporte de filtro em linha de 47 mm, alumínio
3/8 pol. FNPT; Adaptadores de barbela 
aceitam tubulação de DI de 6.4 mm(1/4 pol.) 

Corpo: Alumínio anodizado 
Adaptadores de barbela: Polietileno  
Tela de suporte, Disco Underdrain: Aço inoxidável 316 eletropolido
O-ring: Viton 
Anel axial: PTFE

Suportes de filtro de face aberta de 25, 37 e 47 mm
1/8 pol. -27 FNPT; inclui adaptador de barbela 
de 6.4 mm (1/4 pol.)

Suporte 
25 mm: Delrin (resina de acetal) 
37 e 47 mm: Mangueira de alumínio 
Adaptador de barbela: Nylon
Tela de suporte
25 mm: Aço inoxidável tipo 316
37 e 47 mm: Aço Inoxidável tipo 304
O-ring: Viton
Tampa 37 e 47 mm: Polietileno

Suportes de filtro de 13, 25 e 47 mm, aço inoxidável
Swinney de Aço Inoxidável - 13 mm

Conexão de entrada luer lock fêmea 
padrão, conexão de saída luer macho

Corpo: Aço inoxidável tipo 304 
Juntas: PTFE 
Tela de suporte: Aço inoxidável tipo 304 fotoestado
Em linha,  Aço Inoxidável – 25mm

1/8 pol. FNPT;  adaptadores de barbela 
de mangueira aceitam tubulação de DI 
de 6,4 mm (1/4pol.)

Corpo, Disco Underdrain e Tela de suporte: Aço inoxidável tipo 316 
Adaptadores de barbela: Nylon
Colar de anel central: Aço Inoxidável tipo 303
O-ring: Viton

Em linha,  Aço Inoxidável – 47 mm
3/8 pol. FNPT; adaptadores de barbela 
de mangueira aceitam tubulação de DI 
de 6,4 mm (1/4 pol.) Tubulação ID

Corpo: Aço inoxidável tipo 316 
Adaptadores de barbela: Polietileno 
Tela de suporte e Disco Underdrain: Aço inoxidável 316 eletropolido
O-ring: Viton 
Anel axial: PTFE
Colar de anel central: aço inoxidável tipo 303
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 Filtros otimizados para seus aplicativos de amostragem 

GLA-5000 GN-4 Metricel 
Meio Fibra de vidro A/E Membrana PVC Membrana MCE 

Descrição A fibra de vidro de borossilicato sem 
aglutinante é recomendada pela EPA 
para amostragem de alto volume de 
ar para coletar partículas atmosféricas 
e aerossóis.

Os filtros de cloreto de polivinila (PVC) de 5 
μm apresentam baixo teor de cinzas, baixa 
absorção de umidade, baixo peso de tara e 
são gravimetricamente estáveis. Ideal para 
múltiplos métodos analíticos NIOSH, 
incluindo monitoramento de sílica.

As membranas GN-4 (0,8 μm) Metricel são 
ésteres de celulose mistos que se dissolvem 
completamente usando procedimentos de 
digestão padrão. Essas membranas são 
completamente limpas, possuem poucos 
artefatos e oferecem interferência mínima 
na contagem de fibras

Meio do filtro Vidro borosilicato sem aglutinante Cloreto de polivinila (PVC) Ésteres de celulose mistos hidrofílicos 
Tamanho de poro 1 μm (nominal) 5 μm 0.8 μm
Espessura típica do filtro 330 μm (13 mils) N/A 152 μm (6 mils)
Peso típico do filtro N/A N/A 4 mg/cm2

99.98% 99.94% N/A Retenção típica de aerossol De 
acordo com ASTM D 2986-95A 
0.3 μm (DOP) um meio de filtro 
de 32 L/min/ 100 cm2  

Taxa de fluxo de ar típica 60 L/min/cm2 at 0.7 bar 53 L/min/cm2 at 0.7 bar 55 L/min/3.7 cm2 at 0.9 bar 
(70 kPa, 10 psi) (70 kPa, 10 psi) (90 kPa, 13.5 psi)

Taxa de fluxo de água típica 250 mL/min/cm2 at 0.3 bar N/A 129 mL/min/cm2 at 0.7 bar 
(30 kPa, 5 psi) (70 kPa, 10 psi)
Ar Água Água Temperatura 

operacional máxima 550 °C (1022 °F) 52 °C (125 °F) 74 °C (165 °F)

Meio Filtros Pallflex® Emfab™ Filtros Pallflex Tissuquartz Membrana Teflo 

Descrição O quartzo puro sem aglutinante 
oferece pureza química superior. 
Alta vazão e eficiência de filtração. 
Projetado exclusivamente para 
monitoramento do ar em altas 
temperaturas e atmosferas agressivas. 

Microfibras de borossilicato reforçadas 
com tecido de vidro e ligadas com PTFE. 
Lavado com água DI para remover os 
resíduos solúveis em água. Baixa umidade 
e baixa resistência ao ar. Suporta 
dobragem para pesagem e transporte. 
Filtro preferido para amostragem de ar 
ambiente e teste de emissão de pilha.

PTFE com anel de suporte de 
polimetilpenteno (PMP) exclusivo para 
PM-10 dicotômico, PM-2.5 e outras 
técnicas de amostragem de ar. 
Oferece maior durabilidade e baixo 
fundo químico para fluorescência de 
raios-X, técnicas radiométricas ou 
gravimétricas de análise elementar.

Meio do filtro Quartzo puro, sem aglutinante PTFE com anel de suporte PMP 
(polimetilpenteno)

Microfibras de vidro de borosilicato 
reforçadas com tecido de vidro e 
ligadas com PTFE

Tamanho de poro N/A N/A 1, 2, and 3 μm
Espessura típica do filtro 178 μm (7 mils) 432 μm (17 mils) 1 μm: 76 μm (3 mils) 

2 μm: 46 μm (1.8 mils) 
 3 μm: 30.4 μm (1.2 mils)

Peso típico do filtro 5.0 mg/cm2 5.8 mg/cm2 N/A 
99.95% 99.90% 1 and 2 μm: 99.99% 

3 μm: 99.79% 
Retenção típica de aerossol De 
acordo com ASTM D 2986-95A 
0.3 μm (DOP) um meio de 
filtro de 32 L/min/ 100 cm2 
Taxa de fluxo de ar típica 68 L/min/cm2 a 0.7 bar 

(70 kPa, 10 psi) 
73 L/min/cm2 a 0.7 bar 
(70 kPa, 10 psi) 

L/min/cm2 a 0.7 bar 
(70 kPa, 10 psi) 
1 μm: 17 
2 μm: 53 
3 μm: 90 

Taxa de fluxo de água típica N/A 32 mL/min/cm2 a 0.35 bar 
(35 kPa, 5 psi) 

220 mL/min/cm2 a 
0.35 bar (35 kPa, 5 psi)

Ar ArTemperatura 
operacional máxima 260 ºC (500 ºF) 1093 ºC (2000 ºF) N/A

Consulte www.pall.com/lab para mais especificações de produtos. 
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Informação sobre pedidos 

Cassetes de monitoramento de ar de 25 mm 
Nº da Peça  Descrição  Pacote

4382 50/pacote Unidade de três peças com Membrana GN-4 
Metricel e almofada de suporte, unida 

4376 Unidade de três peças, desmontada 50/pacote
66238 Almofadas de suporte de 25 mm, não estéril 100/pacote

Cassetes de monitoramento de ar de 37 mm 
Nº da Peça  Descrição  Pacote

4338 Unidade de duas peças, desmontada 100/pacote
4339 Unidade de três peças, desmontada 100/pacote
4336 50/pacote Unidade de três peças com Membrana GN-4 

Metricel e almofada de suporte 

66239 Almofadas de suporte de 37mm, não estéril 100/pacote
64747 Almofadas de suporte de 37mm, não estéril 500/pacote

Placa de Petri Analyslide Part 
Nº da Peça       Descrição       Pacote

7231 Placa de Petri Analyslide 100/pacote

Pinça de aço inoxidável 
Nº da Peça Descrição Pacote

51147 Pinça de aço inoxidável, pegas pretas 1/pacote
4690 3/pacote Pinça de aço inoxidável, pegas de cores 

variadas (1 laranja, 1 azul, 1 verde-amarelada) 

Suporte de filtro Swinney de plástico – 13mm 
Nº da Peça  Descrição  Pacote

4317 Swinney de plástico 13 mm 5/pacote

Suporte de filtro em linha de 25 mm, Plástico Delrin
Nº da peça Descrição Pacote

1109 25 mm, em linha 6/pacote

Suporte de filtro em linha de 47 mm, Policarbonato 
Nº da Peça  Descrição  Pacote

1119 47 mm, policarbonato em linha 1/pacote

Suporte de filtro em linha de 47 mm, Alumínio 
Nº da Peça  Descrição  Pacote

1235 47 mm, alumínio em linha 1/pacote

Suportes de filtro de face aberta 25, 37 de 47 mm 
Nº da Peça  Descrição  Pacote

1107 25 mm, de face aberta, Plástico Delrin 6/pacote
1220 47 mm, de face aberta, alumínio 1/pacote

Suportes de filtro de 13, 25 e 47 mm, Aço Inoxidável 
Nº da Peça  Descrição Pacote

4042 13 mm Swinney de Aço Inoxidável 1/pacote
1209 25 mm - Aço Inoxidável 1/pacote
2220 47 mm - Aço Inoxidável 1/pacote

Filtros de Fibra de Vidro A/E
Nº da Peça Descrição Pacote

61630 25 mm 500/pacote
61652 37 mm 500/pacote
61631 47 mm 100/pacote
61632 50 mm 100/pacote
61663 76 mm 100/pacote
60010 81 mm 100/pacote
60127 82.5 mm 100/pacote
61664 90 mm 100/pacote
61633 102 mm 100/pacote
61655 124 mm 100/pacote
66559 142 mm 25/pacote
61635 142 mm 100/pacote
61638 8 x 10 pol. 100/pacote

Membrana de PVC GLA-5000  
Nº da Peça  Descrição Pacote

66466 25 mm 100/pacote
66469 37 mm 100/pacote
66467 37 mm, com almofadas de suporte 100/pacote
66468 47 mm 100/pacote

Membrana MCE GN-4 Metricel 
Nº da Peça  Descrição Pacote

64677 25 mm, lisa com almofadas de suporte 100/pacote
66276 25 mm, em grade, embalado em quatro cavidades 100/pacote
64678 37 mm, lisa, com almofadas de suporte 100/pacote
64679 47 mm, lisa 100/pacote
66179 47 mm, em grade 100/pacote

Filtros Pallflex® Emfab
Nº da Peça Descrição Pacote

7219 TX40HI20WW, 25 mm 100/pacote
7217 TX40HI20WW, 37 mm 100/pacote
7221 TX40HI20WW, 47 mm 100/pacote
7222 TX40HI20WW, 70 mm 100/pacote
7218 TX40HI20WW, 81 mm 100/pacote
7234 TX40HI20WW, 85 mm 100/pacote
7223 TX40HI20WW, 90 mm 100/pacote
7225 TX40HI20WW, 110 mm 100/pacote
7224 TX40HI20WW, 8 x 10 pol. 100/pacote
7253 TX40HI45, 82.6 mm 100/pacote
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Pacote

7200 25 mm 100/pacote
7201 37 mm 25/pacote
7202 47 mm 25/pacote
7205 82.6 mm 25/pacote
7206 85 mm 25/pacote
7187 87.5 mm 25/pacote
7203 90 mm 25/pacote
7207 102 mm 25/pacote
7250 110 mm 25/pacote
7204 8 x 10 pol. 25/pacote

Filtros de quartzo não tratados termicamente, 2500 QAO-UP  
Nº da Peça  Descrição Pacote

7194 47 mm 25/pkg

Membrana Teflo 
Nº da Peça Descrição Pacote

R2PJ037 2 μm, 37 mm 50/pacote
R2PJ047 2 μm, 47 mm 50/pacote
R2PI025 3 μm, 25 mm 50/pacote
60146 3 μm, 47 mm 50/pacote

Informação sobre pedidos 

Filtros Pallflex Tissuquartz  
Nº da Peça     Descrição  

Aplicações de análise de ar

A seleção adequada do produto é crítica para a integridade de sua análise. Os extensos recursos de fabricação e desenvolvimento 
da Pall nos permitem selecionar os materiais mais adequados, otimizá-los para cada aplicação exclusiva e fornecer produtos 
superiores que garantem os resultados mais consistentes e precisos possíveis.

Applicação Membranas Dispositivos e Acessórios 

Membranas Tissuquartz e Emfab Suportes de filtro em linha de 47 mm Ambientes agressivos / 
teste de aerossol 
Asbestos/Fibers Membranas GN-6 Metricel e 

GN-4 Metricel  
Cassetes de monitoramento de ar de 25 e 37mm, Almofadas de 
suporte de  25 e 37 mm, Placa de Petri Analyslide 

Combustível diesel Membranas Emfab  Suportes de filtro em linha de 47 mm 
Gravimétrico Cassetes de monitoramento de ar de 37 mm, Suporte Delrin de 25 

mm, suportes de alumínio de 37 e 47 mm, Placa de Petri Analyslide 
Fibra de vidro A/E, Membranas 
GLA-5000, Zefluor, DM Metricel, 
Emfab, Tissuquartz e Teflo  

Chumbo Membrana GN-4 Metricel Cassetes de monitoramento de ar de 37 mm, Almofadas de suporte de 37mm
Poeira excessiva Membranas GLA-5000 e DM Metricel Cassetes de monitoramento de ar de 37 mm, Almofadas de suporte de 37mm
PM 10, PM 2.5 Placa de Petri AnalyslideFibra de vidro A/E, Membranas 

Tissuquartz e Teflo 
Sílica Membranas GLA-5000, GN-4 

Metricel e DM Metricel 
Cassetes de monitoramento de ar de 37 mm, Almofadas de suporte de 37mm, 
Placa de Petri Analyslide

Para obter informações mais detalhadas sobre como selecionar o filtro correto para o método NIOSH específico que você 
está usando, visite nosso site www.Pall.com/lab ou entre em contato com o representante local da Pall.

Visite-nos no site www.pall.com/lab 
Mande um e-mail para LabCustomerSupport@pall.com 

Sede corporativa 
25 Harbor Park Drive
Port Washington, New York 11050 
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