Proteção pessoal
em zonas explosivas

Explosímetro de bolso
multi-função
Fácil de usar - Operação em uma tecla
Folmato ultra leve e ultra compacto
Intrínsecamente seguro - Certiﬁcação ATEX

O dispositivo GAZEX™ fornece ao usuário proteção pessoal contra risco de explosão em ambientes perigosos. Esse explosímetro
de bolso é certificado para ATEX Grupo 1 (Minas) e padrões do Grupo 2 e eestá disponível em quatro versões:
1)
2)
3)
4)

Explosímetro
Explosímetro-catarômetro
Explosímetro
Metanômetro

Explosímetro
1 escala: % LEL

-

1
2
3
1

escala de medida :
escalas de medida :
escalas de medida :
escala de medida :

Explosímetro-catarômetro
2 escalas: % LEL & % Vol. gás

0-100 % LEL
0-100 % Vol. Gás
0-10.000 ppm - 0-100 % LEL 0-100 % Vol. Gás
0-6 % CH4

Explosímetro
3 escalas: PPM, % LEL, % Vol. gás

Metanômetro
1 escala: % CH4

Visão tamanho real do dispositivo GAZEX™

Alarme visual (LED)

Clipe de fixação
Sensor

Controle de tecla única

Alarme sonoro 95 dB
Tela de LCD larga e fácil de ler

Invúlocro leve e robusto

Tipo de equipamento

Fácil de usar

Alarme potente

• Controle de tecla única
• Interface simpliﬁcada
• Biblioteca de gases.

• Alarmes visuais de LED vermelho piscante
• Alarme sonoro 95 dB
• Alarme vibratório.

Equipamento passível de manutenção
• Troca de sensor rápida e fácil.

Alto nível de performance e segurança

Design robusto e completamente testado

• Alta estabilidade do sensor sob exposição prolongada de gás
• Alto teste de inicialização
• Carregador regulamentado/estação de teste, compativel com unidade de calibração Gazomat™

• Invólucro elastomérico de dupla proteção
• Grampo de ﬁxação multi suporte.

• Tempo de operação mínima: 15 hr entre recargas
• 2 limites de alarme sonoro, visual e vibratório e um alarme contínuo padrão.

Display
Mensagem de alarme

Alarmes limites instantâneos

(alto e baixo)

Concentração medida
Unidade de medida

(%Vol ou PPM ou LEL)

Modo de manutenção

Medidas máximas e mínimas

Indicador de estado - Nível de capacidade da bateria

Larga variedade de aplicações
• Transmissão de gás
• Reﬁnarias
• Distribuição de gás
• Armazenamento de GLP
• Minas de carvão
• Brigadas de incêndio e resgates, etc.
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O equipamento
A unidadede GAZEX™ é fornecido completamente
calibrado, pronto para o uso e completo com
os seguintes acessórios :
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1. Carregador
2. Unidade de suprimento
3. Clipe de ﬁxação (não mostrado).

7c
Acessórios opcionais
4. Carregador com montagem multi ponto (Até dez estações)
5. Sistema de amostragem com bulbo de sucção
6. Adaptador de amostragem.
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7b
Acessórios de teste opcionais
7. 7. Acessórios de teste e calibração
7a. Kit de teste com cilíndo de gás
comprimido e regulador
7b. Cabo USB
7c. Caixa de teste
7d. Software de calibração (não mostrado).
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7a

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Principios de medida • Combustão catalítica (explosímetro).
• Condutividade térmica (catarômetro).
4 versões • Explosímetro com uma escala de medida:
- de 0 a 100% LEL. O valor mostrado corresponde a concentração relativa em relação
ao limite mínimo de explosividade. 100% LEL é o limite no qual o gás pode exploﬁr
ou incendiar na presença de óxigênio.
• Explosímetro-catarômetro com duas escalas de medida:
- De 0 a 100% LEL.
- De 0 a 100% Vol. Gás. Essa escala é ajustada para o gás de referência que está
presente na rede de distribuição (geralmente metâno).

Imagens sem implicação de responsabilidade para a GAZOMAT™ - As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio - REF_BRO_IUGAZEX_19_JAN2017_V05_PT

• Explosímetro com três escalas de medida:
- De 0 a 10.000 ppm. O valor mostrado corresponde a atual concentração de metâno
em volume de ar a ser testada.
- De 0 a 100% LEL.
- De 0 a 100% Vol. Gás.
• Metanômetro:
- De 0% a 6% CH4.
Display • Cristal líquido digital retroiluninado e tela pictograma.
• Concentração de gás e nível de carga da bateria permanentemente visíveis.
• Valores mínimo e máximo medidos instantânamete.
• Alarmes: Mínimo e máximo.
Teclado • Botão tri-direcional.
Fonte de alimentação • Usa 1 jogo de baterias recarregáveis Gazomat™ (Li-Ion 3.7V).
Autonomia • Mais de 15 horas.
Duração da bateria • 4,5 horas.
Alarmes • Alarme visual: - LED vermelho piscante visível de todos os 4 ângulos.
- Mostrador de mensagem de ALARME, tipo de alarme e alarme limite.
• Alarme de dois tons, <95 dB a 30cm.
• Alarme vibratório poderoso adequado a ambientes ruidozos.
Alarme de limites • Alarme de alto e baixo instantâneos.
Testes • Alto teste completo na inicialização (circuitos eletrônicosm sensor e baterias).
• Teste de bateria contínuo.
Invólucro • Revestimento à prova d’água elastomérico e resistente a impactos.
Dimensões • Altura 139mm x largura 50mm x profundidade 28,2mm.
Peso • 119g sem o clipe de ﬁxação.
Condições de uso • Umidade: de 15% à 95% humidade relativa.
• Temperatura: de -20ºC à +40ºC.
Condições de armazenamento • Temperatura: de -30ºC à +50ºC.
Índice de proteção • IP54 (Proteção contra poeira e água pulverizada de todas as direções).
Manutenção • Rápida troca de célula.
Certificações • EMC diretriz 2004/108/EC - EN 50270.
• ATEX de acordo com os padrões EN 60079-0, EN 60079-11m EN 60079-26 e EN 50303.
• Marcação
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GAZOMAT™ S.à.r.l.
11, rue de l’Industrie – BP 40101
67403 Illkirch-Graffenstaden Cedex – Francia
Tel.: +33 (0)1 85 65 04 37
Fax: +33 (0)1 85 65 04 87
E-mail: info@gazomat.com
www.gazomat.com

Serviços pós-venda: GAZOMAT™ fornece
a todos os clientes uma assistência de
produto compreensiva e manutenção através
de seu time global.
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GAZOMAT™ ECOTEC BRASIL
Rua Pedroso de Camargo, 237
Chácara Santo Antonio – SP
Tel. +55 11 5181-6591
E-mail: vendas@ecotecco.com
www.ecotecco.com
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