
 

PN 4973688 (Portuguese) 
March 2018 
© 2018 Fluke Corporation. All rights reserved. 
All product names are trademarks of their respective companies.  
 

Fluke Corporation 
P.O. Box 9090 
Everett, WA 98206-9090 
U.S.A. 

Fluke Europe B.V. 
P.O. Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
The Netherlands 

ООО «Флюк СИАЙЭС» 
125167, г. Москва, 
Ленинградский проспект 
дом 37,  
корпус 9, подъезд 4, 1 этаж 

  1 

5128-2685  
Refillable Desiccant Cartridge 

Instruções 

 

Introdução 
Este documento explica a substituição do Refillable Desiccant Cartridge (o Cartucho) usado no 5128A RHapid-Cal 
Humidity Generator (o Produto).  

Como entrar em contato com a Fluke Calibration 
Para contatar a Fluke Calibration, ligue para um dos números abaixo: 
 Suporte técnico nos EUA: 1-877-355-3225 
 Calibração/Reparos nos EUA: 1-877-355-3225 
 Canadá: 1-800-363-5853 (1-800-36-FLUKE) 
 Europa: +31-40-2675-200 
 Japão: +81-3-6714-3114 
 Cingapura: +65-6799-5566 
 China:  +86-400-810-3435 
 Brasil:  +55-11-3759-7600 
 Em outros países: +1-425-446-6110 

 
Para ver as informações do produto e baixar os manuais adicionais mais recentes, acesse o site da Fluke 
Calibration em www.flukecal.com. 
Para registrar produtos, acesse o site http://flukecal.com/register-product. 

Folhas de Dados de Segurança 
Antes de remover o Cartucho, consulte as Folhas de Dados de Segurança (SDS) nos links abaixo: 
 SDS - 5128A Desiccant Cartridge, 5128-2680 - Orange Silica Gel 
 SDS – 5128A Desiccant Cartridge, 5128-2680 – Non-Indicating Drierite 
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Remoção do Cartucho Dessecante 
Para substituir o Cartucho, remova-o do Produto. Quando o indicador para Verificar Dessecante no produto estiver 
aceso ou o visor exibir , o dessecante precisa ser verificado. Substitua o Cartucho quando o material 
dessecante indicado estiver verde. Se o dessecante indicado estiver laranja, não precisa ser alterado.  
Para remover o Cartucho, consulte a Figura 1: 
1. Desligue o Produto.
2. Gire a tampa do painel frontal tampa ¼ de volta para a esquerda e remova a tampa ().
3. Solte a vedação posterior do dessecante empurrando delicadamente a parte frontal do dessecante em várias

direções (para cima/para baixo, para esquerda/para a direita).
4. Puxe o Cartucho gasto para fora do Produto () e introduza um novo Cartucho.
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Figura 1. Remova o Cartucho Dessecante 
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Esvaziar o Cartucho 
Para esvaziar o Cartucho, consulte a Tabela 1:  
1. Gire o D-ring na Tampa de Montagem no sentido anti-horário 2 ou 3 vezes para soltá-lo. 
2. Empurre o D-ring para baixo rente à Tampa de Montagem para soltar a vedação. 
3. Agite suavemente e puxe a Tampa de Montagem para removê-la. Se a Tampa de Montagem ficar presa, siga 

estas instruções:  
a. A Tampa de Montagem inclui um disco superior e inferior com uma junta de O-ring comprimida entre os 

discos. Desenrosque o D-ring completamente e remova o disco superior.  
b. Segure o Cartucho na posição vertical e empurre com cuidado em um lado do disco inferior. Isso solta a 

vedação do O-ring e permite que a Mola de Compressão empurre o disco para fora do tubo. 
4. Retire a Mola de Compressão, o Disco de Vinil e a Almofada de Feltro do Cartucho Dessecante. 
5. Remova o dessecante usado e descarte-o conforme recomendado pelas instruções SDS localizadas em 

www.flukecal.com.  
6. Verifique se não há nenhum material deixado no Cartucho. 
7. Substitua as Almofadas de Feltro inferiores conforme necessário. Descarte as Almofadas de Feltro usadas. 
8. Limpe o Cartucho interior e exterior usando um suprimento de ar limpo de baixa pressão. 

Recarregar o Cartucho 
Para recarregar o Cartucho, consulte a Tabela 1: 
1. Coloque o novo material dessecante no Cartucho e encha o Tubo Interno primeiro. Bata suavemente no 

Cartucho durante o processo de enchimento para ajudar o material a se estabelecer. 
2. Encha o dessecante cerca de 8 mm (0,3 polegadas) acima do Tubo Interno. 
3. Instale a Almofada de Feltro, o Disco de Vinil, a Mola de compressão e a Tampa de Montagem (monte os 

discos se tiverem sido separados antes) sobre a extremidade aberta do Tubo Externo. 
4. Empurre a Tampa de Montagem no Tubo Externo para que o ombro fique contra a extremidade do tubo e 

aperte o D-ring para vedar de maneira segura e mantenha no lugar.  
5. Inspecione toda a circunferência da Tampa de Montagem para garantir que está totalmente assentada em 

relação ao Tubo Externo. Puxe ou faça um teste no D-ring para garantir que a Tampa de Montagem está 
apertada.  

6. Coloque a Tampa de Vedação Seca sobre a extremidade ventilada do Cartucho Dessecante se não for ser 
usado imediatamente após o enchimento. Isso impede que o dessecante absorva umidade antes do uso. 

7. Remova a Tampa de Vedação Seca antes de instalar o Produto. 
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Número Descrição Número Descrição 

 
Tampa de Vedação Seca – Remova antes de 
usar no 5128A  Disco de Vinil 

 Cartucho Dessecante (Tubo Externo)  Mola de Compressão 

 Cartucho Dessecante (Tubo Interno)  Tampa de Montagem 

 Almofadas de Feltro  D-Ring 

 
Tabela 1. O Cartucho Dessecante 
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