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Filtros de poeira externos descontinuados para
Tango® TX1 e Ventis® Pro Series
A partir de 4 de março de 2019, os monitores de gases Ventis® Pro Series
e Tango® TX1 não incluirão mais os filtros de poeira externos com os
seguintes números de peça: 18109218, 18109435 e 17154540. Essa
alteração aplica-se a todos os monitores de gás Ventis Pro Series e Tango
TX1 recém-fabricados, bem como aos monitores distribuídos por meio da
iNet® Exchange ou Industrial Scientific Rental. O desempenho do produto
não é afetado pela remoção dos filtros externos.
Os clientes que possuem produtos Ventis Pro ou Tango em suas frotas atualmente
podem continuar a usar os filtros de poeira externos. Observe que os filtros de

poeira externos não devem ser usados em aplicações em que possam ficar
molhados, pois o instrumento pode não funcionar corretamente se o filtro for obstruído pela água. Sempre
remova os filtros de poeira externos em situações em que o filtro possa ser exposto à chuva, água ou outros
líquidos. Os filtros de poeira podem ser removidos com o dedo ou uma pinça de ponta fina, como mostrado
abaixo. Para obter informações adicionais, consulte os manuais do produto disponíveis em
www.indsci.com/ventispro e www.indsci.com/tango.

Os filtros de poeira externos para os alto-falantes Ventis Pro e Tango continuam disponíveis como acessório. O
filtro de poeira externo para os alto-falantes pode impedir a entrada de poeira ou detritos na abertura. Veja
abaixo o número de peça e o preço.

Nº da peça
18109613

Descrição
Barreiras de poeira de altofalante para instrumentos
Ventis Pro e Tango (embalagem
de 10)

USD
$ 15.00

EUR
€ 13.15

GBP
£ 11.37

AUD
$ 20.89

CNY
¥ 101.22

Para obter mais informações sobre o Ventis Pro e o Tango, acesse nosso site em www.indsci.com ou entre em
contato com o representante Industrial Scientific local. Nossas informações de contato global podem ser
encontradas em www.indsci.com/offices.

Atenciosamente,

Michelle Hammons
Gerente sênior de produto, instrumentação

