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ESPAÇOS CONFINADOS/ BAR HOLE/ LEAK CHECK

Associada à:

Três modos de operação: Normal, Bar Hole e Leak Check
Monitora metano em %LEL e vol%, O2, CO e H2S
O Modo Bar Hole monitora por picos de metano e níveis de oxigênio 
para detecção subterrâneas de gás
O Mode Leak Check oferece testes de alta sensibilidade em PPM 
para vazamento de gás natural
0 – 100 % volume de metano
Display com range automático para % volume e % LEL
Bomba automática embutida
Alarmes sonoro, visual e vibratório
Iluminação automática durante alarmes
Lembrete de calibração com opção de travamento
Alimentação com bateria NI-MH ou pilhas alcalinas
Recarga rápida (carga completa em 90 minutos)
Botões que brilham no escuro 
Capa de borracha de proteção contra alto-impacto
Até 600 horas de datalogging
Função de autocalibração ou calibração individual
Leituras de TWA e STEL com modo de intervalo de almoço
Intrinsecamente Seguro, com Certificado Cepel/Inmetro

Utilizando micro sensores de alta qualidade e tecnologia, o 
GX-2003 é o menor detector de gás pessoal com bomba 
automática embutida. Pesando apenas 300 gramas, o GX-2003 
tem muitas funções que o distinguem dos concorrentes. Por 
exemplo, ele pode monitorar os gases tradicionais em espaços 
confinados (combustíveis em LEL, teor de oxigênio, monóxido de 
carbono e sulfeto de hidrogênio) e também pode medir metano 
em vol%. O equipamento mostra automaticamente no display a 
medição em %LEL ou vol%.

O amplo display do GX-2003 mostra todas as leituras de gás, 
nível de bateria, horário, e possui iluminação automática 
durante alarmes. O detector também possui uma função especial 
de Bar Hole que facilita a localização de vazamentos do gás 
metano e oxigênio embaixo do solo, além de uma função Leak 
Check que faz a medição de vazamentos de metano em níveis de 
ppm. Um alarme especial que aumenta a intensidade conforme o 
aumento da concentração de gás ajuda à localização do 
vazamento sem precisar olhar para o display do equipamento. O 

DETECTOR DE GÁS MODELO 

GX-2003 possui outros alarmes padrão, sendo visual, sonoro e 
vibratório. Controlado por um microprocessador, o GX-2003 
continuamente verifica a conexão dos sensores, nível baixo 
de bateria, defeito de circuito, baixo fluxo de vazão e erros na 
calibração. O GX-2003 pode ser alimentado tanto por bateria 
Ni-MH quanto por 3 pilhas alcalinas tipo AA. As pilhas e 
bateria são de fácil reposição e não é necessário nenhuma 
ferramenta para entrar no compartimento da bateria. A 
bateria Ni-MH pode ser recarregada diretamente dentro do 
equipamento ou separadamente, permitindo que o 
equipamento fique mais tempo em serviço.

O GX-2003 pode ser configurado para apresentar 
lembretes de intervalos de calibração e pode ser programado 
para alarmar ou travar o uso no Modo Medição uma vez que o 
período de calibração tiver expirado. As calibrações podem 
ser feitas no modo automático ou individual. O GX-2003 é 
compatível com a econômica Estação de Calibração SM-
2003U.
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Gás Detectado
Gases 

Combustíveis
(padrão CH4)

% Volume
Metano
(CH4)

Oxigênio (O2) Gás Sulfídrico
(H2S)

Monóxido
de Carbono

(CO)

Princípio de
Detecção

Combustão
Catalítica

Condutividade
Térmica

Célula
Galvânica

Célula Eletroquímica

Faixa de
Medição

0 – 100 %LEL 0 – 100 vol% 0 – 40 vol% 0 – 100 ppm 0 – 500 ppm

Método de
Amostragem

Bomba de sucção embutida, vazão de 0,5 LPM, inclui filtro hidrofóbico.

Display LCD com iluminação automática durante alarmes.

Pontos de

Alarmes

(são ajustáveis)

1° Alarme: 10 %LEL

2º Alarme: 50 %LEL

Ultrapassagem

Escala Máxima: 

100 %LEL

N/A

Alarme Baixo:

19,5%

Alarme Alto: 23,5 %

Ultrapassagem

Escala Máxima:

40,0 %

1° Alarme: 10

ppm

2° Alarme: 30

ppm

TWA: 10 ppm

STEL: 15 ppm

Ultrapassagem

Escala Máxima:

100 ppm

1° Alarme: 39

ppm

2° Alarme: 60

ppm

TWA: 25 ppm

STEL: 200 ppm

Ultrapassagem

Escala Máxima:

500 ppm

Tipos de

Alarmes

Alarmes de Gás: 1º e 2º, STEL, TWA e Ultrapassagem de Escala Máxima

Alarmes de Defeitos: Falha de conexão de sensor, bateria baixa, vazão da bomba

baixa, falha de circuito e erro de calibração.

Temperatura e

Umidade
- 20 °C a + 50 °C, 0 a 97 %UR, não condensante

Tempo de

Resposta
Dentro de 30 segundos (T90)

Operação

Contínua

Pilha Alcalina: 14 horas

Bateria Ni-MH: 16 horas

Alimentação Bateria Ni-MH (recarga direta ou separada) ou 3 pilhas Alcalinas.

Segurança

Intrínseca
Certificado Cepel/Inmetro, Ex ia IIC T3. Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C, D

Dimensão e

Peso
171 (L) x 65 (A) x 39 (P) mm, 300 g

Estrutura
Resistente a respingos d´água e poeira. Plástico resistente à alto impacto com capa

emborrachada e proteção RF.

Acessório

Padrão

Capa protetora de borracha, 3 pilhas alcalinas, bico de amostragem; alça; capa de

couro com alça, Manual em Português, Certificado de Calibração,

Certificado de Garantia, Certificado do Cepel/Inmetro.

Acessório

Opcional

Carregador de bateria, bateria Ni-MH, ponta de amostragem com mangueira de 1 m,

Cabo extensor com filtro hidrofóbico com 3, 10 ou 20 m, software datalogger,

Estação de Calibração SM-2003U.
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