
Inovação 
em análise de gás 

JSP-87Ex 
Bomba para amostragem à prova de explosão 

APLICAÇÃO 
• Para sistema de análise de gás extrativo
• Para monitoramento de emissões e processos
• Para o bombeamento contínuo de amostra de gás
• Certificado para gases do grupo II B + H2 e até a

classe de temperatura T4
• Para instalação em zonas 1 ou 2
• Aplicável para tubos e mangueiras de longas

distâncias

CARACTERÍSTICAS 
• Para operação contínua
• Construção robusta
• Tamanho reduzido
• Bomba de membrana com capacidade de

7,5 Nl/min
• Materiais resistentes à corrosão: PVDF, PTFE,

FFPM
• Livre de óleo
• Operação em qualquer posição
• Conexões adequadas, suporte de montagem e

absorventes de vibração como acessórios
BENEFÍCIOS 
• Entrega contínua confiável de amostra de gás
• Sem alteração da composição da amostra
• Grande poder de sucção
• Fácil montagem e integração em sistemas de

análise de gás
• Baixo ruído e vibração
• Longa vida útil
• Estrutura livre de manutenção
• Resistente a corrosão
• Gás hermético
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DADOS TÉCNICOS 

Modelo JSP-87Ex 
Descrição bomba de amostragem para gás, à prova de explosão de e 

trabalho contínuo 
Operação 

Capacidade da bomba em pressão atm. 7,5 Nl/min 
Temperatura ambiente +5°C....40°C 
Pressão de operação máx. 2,5 bara 
Vácuo terminal máx. 0,14 bara 

Estrutura 
Dimensões gerais (LxAxP) 186 x 206 x 240,5 mm 
Peso 7 kg 
Entrada / Saída de conexões G 1/8“ i 
Materiais em contato com o gás PVDF, PTFE, FFPM 
Classe de proteção IP66 
Tipo de proteção bomba:  II 2G c IIB + H2 T4 X; motor:  II 2G Ex db IIC T4 
Aprovações / Sinais CE 

Eletricidade 
Fonte de energia 230 VAC 50/60 Hz 
Consumo de energia aprox. 170 W 
On-time 100% 

Conexão elétrica Terminais de conexão máx. 2,5 mm2, 
1 x prensa-cabo M20 x 1,5, faixa de fixação 6....12 mm 

DIMENSÕES / CAPACIDADE DA BOMBA 

Dimensões em mm 

Vacuo atm. Press. Pressão 
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CÓDIGO DE PEDIDO 

Código de 
pedido 

Descrição 

K8533126 JSP-87Ex bomba de amostragem para gás, à prova de explosão, 7,5 Nl/min, 230 VAC 50/60 Hz 
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