
 

CX-5
Detector de gás para CO/O2

O CX-5 é a melhor solução para proteção individual contra 

vazamentos de gás CO e mudança nos níveis de O em áreas 

perigosas,  com baixo custo de aquisição e manutenção. Utilizando 

duas pilhas alcalinas tamanho AAA, o CX-5 tem autonomia de uso 

de aproximadamente 4.000 horas, protegendo seu usuário e sua 

empresa por mais tempo. Este detector possui alarmes sonoros, 

visuais e de vibração, assim como registrador de dados (data 

logger). Com sua capa de borracha e seu grau de proteção IP67, o 

CX-5 é altamente resistente contra impactos, poeira e água. O CX-5 

também é certificado como intrinsecamente seguro, podendo ser 

utilizado em áreas classificadas.

Um dos diferenciais do CX-5 é sua resistência no sensor de CO 
contra interferência de Hidrogênio (H2) até 2.000 ppm, além de 
ser um instrumento robusto com tamanho compacto. 

・Sensor de CO com compensação para Hidrogênio

         Novo sensor de CO fabricado para reduzir a interferência 

          cruzada do hidrogênio até 2.000 ppm. 

・Grau de proteção IP67

          Invólucro robusto a prova de poeira e resistente a água 

          atendendo à classificação IP67.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

・Siderúrgicas

・Mineração

・Re�narias 

・Petroquímicas

APLICAÇÕES

ACESSÓRIOS PADRÃO

Pilhas alcalinas AAA x2

Clipe tipo jacaré

Capa de proteção de borracha

Software data logger

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Alça para braço

Alça de mão

Clipe de cinto

・Tratamento de Água /
     Esgoto

・Indústria Farmacêutica

・Plantas Químicas

・Bombeiros

Ideal para 
Siderúrgicas



ESPECIFICAÇÕES

Gás alvo

Princípio de medição

Faixa de medição

Resolução

Pontos de alarme

Tipo de alarme

Pressão sonora da buzina

Display do alarme

Amostragem

Display

Alimentação
  
Autonomia

Temperatura de operação

Temperatura de operação temporária*2

Umidade de operação

Umidade de operação temporária*2

Estrutura do invólucro

Classi�cação

Funções

Dimensões e peso

Oxigênio (O)

Sensor galvânico

0 – 40.0 %VOL

0.1 %VOL

1° alarme: 19.5 %VOL
2° alarme: 23.5 %VOL
Escala máxima: 40.0 %VOL

Alarmes de gás: 1° e 2° pontos de alarme, STEL, TWA e escala máxima
Alarmes de falha: Falha / desconexão do sensor, pilha com voltagem baixa, 
anormalidade na calibração.

95 dB (30 cm) ou mais

Alarme de gás: LEDs piscando, buzina intermitente, leitura de gás piscando 
e vibração.
Alarme de falha: LEDs piscando, buzina intermitente, detalhe da falha no display 
e sem vibração. 

Difusão natural

Display digital (sete segmentos + símbolo)

Pilhas alcalinas AAA x 2

Aprox. 4.000 horas (pilhas novas em 25 ºC sem alarmes ou luz de fundo)

-10 a +50 ºC (em condição constante)

-20 a +60 ºC (em condição constante)

30 a 80 %UR (não condensante)

0 a 95 %UR (não condensante)

Estrutura intrinsecamente segura

Ex ia IIC T4 Ga (ATEX / IECEx)

Luz de fundo manual (acionada automaticamente em condição de alarme), função 
STEL/TWA,
Leitura de pico, relógio e funções de data logger (registro de dados)

Aprox. 93 (L) x 58 (A) x 35 (P) mm (Porções projetadas exclusas)
Aprox. 140 g (incluindo pilhas)

Especi�cações sujeitas a alterações sem aviso prévio                                                                                                                                                                                                                            V.1

Monóxido de Carbono (CO)
(com compensação para o gás hidrogênio)*1

Sensor eletroquímico

0 – 2.000 ppm

0 - 500: 1 ppm
500 – 1.000: 5 ppm
1.000 – 2.000: 10 ppm

1° alarme: 39 ppm
2° alarme: 60 ppm
TWA: 25 ppm
STEL: 200 ppm
Escala máxima: 2.000 ppm

*1: Faixa de compensação para o gás Hidrogênio: Concentração de Hidrogênio até 2.000 ppm
*2: Quando utilizado por período curto (aprox. 15 minutos)
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