
GX-6000 
DETECTOR PORTÁTIL DE UM A SEIS GASES 

O menor e mais leve detector para até seis gases com bomba 

de sucção embutida no mercado. 

Pode ser utilizado com os quatro gases padrões – Gases 

explosivos, Oxigênio (O2), Sulfeto de Hidrogênio (H2S) e Monóxido 

de Carbono (CO) e acrescido de sensores para Compostos Voláteis 

Orgânicos  (VOC),   Dióxido  de   Enxofre  (SO2),  Dióxido  de 

Nitrogênio (NO2), Cianeto de Hidrogênio (HCN), Amônia (NH3), 

Cloro (Cl2), Dióxido de Carbono (CO2), Metano IR (CH4), 

Hidrocarbonetos IR (HC) , O2 (0-100 %VOL), Seletivo para 

Benzeno, Sensor PID (Cicloexano 0-7.200 ppm; TBM 0-2.400 ppm; 

Metilmercaptano 0-4.200 ppm) 

Este    instrumento    tem    grau    de    proteção    IP-67 (resistente 

a água e poeira), possui classificação de segurança intrínseca “Ex 

ia IIC T4 Ga”, alimentado por compartimento intercambiável para 

bateria de Lítio ou pilha alcalina e dispõe de uma estação de 

teste de resposta e calibração (modelo SDM-6000). 

Possui função  de  pânico, função de ausência de movimento, 

display de alta definição, inversão de display, lanterna LED,  9 

opções de idioma: Português, Inglês, Alemão, Japonês, Coreano, 

Russo, Italiano, Francês e Espanhol. 

CARACTERÍSTICAS 

• Detecção simultânea de até seis gases diferentes
• Sensor de Fotoionização (PID)
• Classificação de segurança intrínseca: Ex ia IIC T4 Ga
• Grau de proteção contra poeira e água: IP-67
• Alarme de pânico
• Alarme de ausência de movimento
• Lanterna
• Estação de calibração modelo SDM-6000
• Multi-idioma
•    

Datalogger embutido (até 600 horas)
• 

Porta de comunicação IrDA



ESPECIFICAÇÕES 
MODELO GX-6000 

Display Display LCD “Full Dot” (160 x 128), que indica a hora, carga da bateria, estado de funcionamento e checagem 
do fluxo. 

Idiomas Alemão, Coreano, Inglês, Japonês e Russo. 
Em breve: Espanhol, Francês, Italiano e Português. 

Método de 
amostragem 

Bomba automática de sucção, com vazão acima de 0,45 L/min 

Tipos de 
alarme 

Alarme de gás: 1º e 2º pontos de alarme, STEL, TWA e Ultrapassagem de Escala Máxima 
Alarme de falha: Falha de fluxo, falha de sensor, falha de bateria, falha de circuito e falha de calibração 
Alarme de pânico: Um alerta e um alarme 

Alarme de ausência de movimento1: Dois alertas e um alarme 
Métodos de 
alarme 

Buzina com acima de 95 dB a 30 cm 
Cinco LEDs que piscam, de acordo com a intensidade do alarme 
Alarme de vibração 

Temperatura 
e umidade de 
operação 

-20 a +50 °C 
Até 95 %UR (não condensante) 

Alimentação BUL-6000: Compartimento de bateria de lítio (opcional) 
BUD-6000: Compartimento de pilha alcalina (padrão) 

Autonomia Com BUL-6000 (bateria de lítio): 14 horas (a 25 °C, sem alarmes e sem acionar a luz de fundo) 
Com BUD-6000 (pilhas alcalinas): 08 horas (a 25 °C, sem alarmes e sem acionar a luz de fundo) 

Dimensão e 
peso 

Aprox. 201 (A) x 70 (L) x 54 (P) mm 
Aprox. 500 g (com BUL-6000) / 450 g (com BUD-6000) 

Classificação Certificado de segurança intrínseca aprovado pela ATEX/IECEx/CE: Ex ia IIC T4 Ga 

Carcaça Design com alta proteção a poeira e resistente a água. Estrutura de plástico duro com capa de borracha 
resistente a alto impacto e radiofrequência. Grau de proteção IP-67. 

Controle Comandos são dados por cinco botões: POWER / ENTER, AIR, DISP / LOCK, SHIFT (PANIC) e RESET. 
Configuração Este detector pode ser configurado com até quatro dos sensores de HC/CH4, O2, H2S ou CO e mais até dois 

sensores para outros gases. 

Funções 
especiais 

Função Snap Logger (gravação instantânea de dados), datalogger de até 600 horas, saída IrDA para baixar os 
dados do datalogger, lembrete de calibração, lembrete de teste de resposta (“bump test”), modo de 
funcionamento “Leak Check” (para busca de vazamentos) e “Bar Hole” (para buracos subterrâneos), opção de 
pausa da bomba de sucção para poupar bateria, luz de fundo automática em condição de alarme, nome de 
usuário (USER ID) e estação (STATION ID) configuráveis, alertas e alarme de ausência de movimento com 
tempos configuráveis, lanterna de LED, função de intervalo de almoço (resume gravação de dados após 
detector desligar), inversão de display e multi idioma. 

ACESSÓRIOS PADRÃO 

• BUD-6000 (Pilha Alcalina)

• Capa de borracha

• Bico de borracha

• Alça de mão

• Clip de cinto

• Película de proteção

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

• Mangueira de amostragem (0,75, 5,
10, 20 ou 30 metros) 

• Ponta de amostragem

• BUL-6000 (Bateria de Lítio)

• Software datalogger

• Software de configuração de lista PID

• Estação de calibração SDM-6000

1 O alarme de ausência de movimento vem desabilitado de fábrica. Caso deseje utilizá-lo, entrar em contato com a Nakayama.



 

 

 
 
 

 

TABELA DE SENSORES 
 

 

GÁS ALVO 
 

FÓRMULA 
PRINCÍPIO DE 

DETECÇÃO 
FAIXA DE 
MEDIÇÃO 

 

RESOLUÇÃO2 

Gases explosivos HC New ceramic3 0-100 %LEL 1 %LEL 
Oxigênio O2 Galvânico 0-40,0 %VOL 0,1 %VOL 

Sulfeto de 
Hidrogênio 

H2S Eletroquímico 0-100, ppm 0,5 ppm 

Monóxido de 
Carbono 

CO Eletroquímico 0-500 ppm 1 ppm 

 

Composto Orgânico 
Volátil 

 
VOC 

 
Fotoionização 

 
0-50.000 ppb 

1 ppb (0-5.000 ppb) 
10 ppb (5.000-50.000 
ppb) 

Composto Orgânico 
Volátil 

 

VOC 
 

Fotoionização 
 

0-6.000 ppm 
0,1 ppm (0-600 ppm) 
1 ppm (600-6.000 ppm) 

Amônia NH3 Eletroquímico 0-400,0 ppm 0,5 ppm 

Cianeto de 
Hidrogênio 

HCN Eletroquímico 0-15,0 ppm 0,1 ppm 

Cloro CL2 Eletroquímico 0-10,00 ppm 0,05 ppm 
Dióxido de Carbono CO2 Infravermelho 0-10.000 ppm 25 ppm 
Dióxido de Carbono CO2 Infravermelho 0-10,00 %VOL 0,02 %VOL 
Dióxido de Enxofre SO2 Eletroquímico 0-99,90 ppm 0,05 ppm 

Dióxido de 
Nitrogênio 

NO2 Eletroquímico 0-20,00 ppm 0,05 ppm 

 

Hidrocarbonetos 
 

HC Infravermelho 
0-100 %LEL e 
0-30 %VOL 

1 %LEL / 0,5 %VOL 

 

Metano 
 

CH4 Infravermelho 
0-100 %LEL e 
0-100 %VOL 

1 %LEL / 0,5 %VOL 

Oxigênio O2 Galvânico 0-100 %VOL 0,1 %VOL 
Cicloexano C6H12 Fotoionização 0-7.200 ppm 1 ppm 

Terc-butil 
mercaptano 

C4H10S Fotoionização 0-2.400 ppm 1 ppm 

Metil Mercaptano CH4S Fotoionização 0-4.200 ppm 1 ppm 

 

 
 
 
 
 

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio                                                                       V.5 
 

 
2 Resolução: Menor diferença entre indicações mostradas que pode ser significativamente percebida. 

 
3 Princípio de detecção similar a “Combustão catalítica” 


