
Proteção individual
em ambientes perigosos

Fácil de usar - tecla de controle única 
Permite manutenção
Certifi cação ATEX
Resistente a água - IP 67 

Detector de oxigênio e gases tóxicos 



Sensor
Alarme visual (LED)

Presilha de fi xação

Tecla de controle única

Tela LCD grande, fácil leitura

Alarme sonoro 95 dB
Carcaça reforçada e leve

Tipo de gás medido

Presilha de fi xação (vista traseira)

Mensagem de alarme

Concentração
medida

Valor TWA e STEL

Alarmes instantâneos

(Alto e Baixo)

Unidade de medição

(% Vol. ou PPM)

Medições Máx. e Mín.

O detector GAZTOXTM é um dispositivo de proteção individual projetado para uso por operadores que podem fi car 
expostos a concentrações de gases perigosos em seu local de trabalho. Dependendo do tipo de sensor instalado, 
este detector de gás simples mede concentrações perigosas de oxigênio (O2) ou gases tóxicos, como sulfeto de 
hidrogênio (H2S), monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre ou outros gases (THT, TBM). O detector GAZTOXTM

é uma ferramenta essencial para segurança de profi ssionais no local.

Modo de manutenção

Indicador de status
- Carga da bateria

Vista do GAZTOXTM (tamanho real)

 Design robusto e compacto

• Carcaça de elastômero resistente a condições extremas
• Índice alto de proteção - IP 67
•  Presilhas de fi xação para uso com as mãos livres - pode ser

fi xada em bolsos, cintos, cabos ou capacetes de segurança.

 Alarmes de alta intensidade 

• Visual (LEDs intermitentes vermelhos)
• Sonoro (95 dB)
• Vibração.

(1) Excluindo sensor e bateria e desde que o equipamento não opere continuamente

   Limiares de alarme 

• Alarme TWA
• Alarme STEL
• Alarmes instantâneos de alta e baixa concentração de oxigênio
• Alarme instantâneo de alta concentração de gases tóxicos.

   Fácil de usar

• Tecla de controle única
• Autoteste na partida
• Exibe concentrações de gases e indicadores de status.

   Equipamento que permite manutenção

• 2 anos de garantia (1)

• Sensor e bateria de lítio descartável substituíveis.
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Características de medição

 Acessórios padrões 

O GAZTOXTM é fornecido pronto para uso com os
acessórios abaixo:
 1. Adaptador de tampa de calibração
 2. Cinta de pescoço
 3. Presilha tipo jacaré
 4.  Presilha de fi xação em cintos, bolsos ou capacetes

de segurança
 5. Chave de fenda T8
 6. Bateria de lítio descartável 3,6 V (não mostrada)
 7. Manual do usuário (não mostrado).

 Kit de teste opcional

O kit de teste é composto por:
 8. Cilindro de gás
 9. Mangueira de conexão.

Sensor* Faixa de medição Resolução
Alarmes instantâneos Valores de limite

Alto Baixo VLE (STEL) VME (TWA)

Oxigênio (O2) 0 – 30  % Vol. 0.5 % Vol. 23% Vol. 19% Vol. - -

Monóxido de carbono (CO) 0 – 1000 ppm 1 ppm 200 ppm 50 ppm 100 ppm 50 ppm

Sulfeto de hidrogênio (H2S) 0 – 100 ppm 1 ppm 30 ppm 15 ppm 10 ppm 5 ppm

Ozônio (O3) 0 – 3 ppm 0.03 ppm 1 ppm 0.5 ppm 0.2 ppm 0.1 ppm

Tetra-Hidrotiofeno
(THT - C4H8S) 0 – 50 mg/m3 0,1 mg/m3 30 mg/m3 10 mg/m3 30 mg/m3 10 mg/m3

Mercaptano (TBM - C4H10S) 0 – 50 mg/m3 0,1 mg/m3 30 mg/m3 10 mg/m3 1,8 mg/m3 1,5 mg/m3

* Esta relação de sensores não é exaustiva - entre em contato conosco para quaisquer necessidades específi cas

 Aplicações estendidas

• Refi narias
• Setor petroquímico
• Canteiros de obras diversas
• Manutenção industrial
• Setor químico
• Brigadas de incêndio e resgate
• Segurança industrial
• Setor de papel e celulose
• Setores de tratamento de água
• Estaleiros
• Centros de descarte de resíduos, silos, vagões-tanques
• Usinas elétricas e nucleares, etc.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Serviços pós-venda: A GAZOMAT™ fornece
manutenção de todos os seus produtos
na França e em outros países por meio
de seus representantes em todo o mundo.

® Marca registrada da ECOTEC Solutions, Inc. nos Estados Unidos e em países estrangeiros.    TM Marca comercial da of ECOTEC Solutions, Inc. nos Estados Unidos e em países estrangeiros.   © Copyright 2016 Todos os direitos reservados.    ECOTEC Solutions, Inc.

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

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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 Princípio de medição • Célula eletroquímica

 Unidade de medição • ppm para gases tóxicos e % vol. para oxigênio
  • Ajuste automático de zero

 Tempo de resposta • < 20 segundos (pode variar dependendo do tipo de sensor)

 Tela de exibição • Tela de cristal líquido com ícones e iluminação de fundo 
  • Exibição contínua do tipo de gás detectado, concentração de gás e carga da bateria 
  • Valores instantâneos de medição máx. e mín., TWA (Média Temporal Ponderada em 8 horas)
   e STEL (Limite de Exposição no Curto Prazo - média em 15 minutos), valores medidos máx. e mín
  • Alarmes: Máx., Mín., TWA, STEL

 Teclado • Tecla de controle única (joystick tridirecional)

 Fonte de alimentação • Bateria de lítio descartável, 3,6 V, 1200 mAh
  • 2 anos de vida útil em operação (desde que o equipamento não opere continuamente)

 Alarmes • Visual: - LEDs intermitentes vermelhos, visíveis de todos os 4 ângulos.
    - Exibição de mensagem ALARM, tipos de alarme e limiar de alarme
  • Alarme sonoro, dois tons, < 95 dB a uma distância de 30 cm
  • Alarme vibratório: alta intensidade, adequado para ambientes ruidosos

 Limiares de alarme • Alarmes instantâneos reguláveis de alta e baixa concentração de oxigênio
  • Alarme instantâneo regulável de alta concentração de gases tóxicos
  • Alarmes de valores TWA (Média Temporal Ponderada em 8 horas) e valor STEL
   (Limite de Exposição no Curto Prazo - média em 15 minutos)

 Testes • Autoteste de todas as funções de teclas na partida (placa de circuito, sensor, bateria)
  • Teste contínuo da bateria

 Carcaça • Carcaça de elastômero reforçada, estanque à água e resistente a impactos

 Dimensões • Comprimento 94 mm x largura 48 mm x altura 28 mm

 Peso • 91 g com a presilha de fi xação

 Condições de uso • Umidade: 15% a 95% UR
  • Temperatura : -20°C a +50°C

 Índice de proteção • IP 67 (proteção contra poeira e efeitos de breve imersão em água)

 Garantia • 2 anos, (excluindo sensor e bateria e desde que o equipamento não opere continuamente)

 Manutenção • Os sensores e baterias deverão ser descartadas somente por pessoal autorizado

 Certifi cações •  Marcação 0080
  • EMC : Diretiva 2004/108/CE
  • ATEX : II 1 G  Ex ia IIC T4, -20°C  Ta  +50°C, em conformidade com normas europeias de uso
   em atmosferas explosivas


