
EAGLE
DETECTOR PORTÁTIL DE UM A SEIS GASES

CARACTERÍSTICAS

• Detecção simultânea de até 6 gases diferentes

• Mais de 400 configurações possíveis

• Grande variedade de sensores tóxicos

• Detecção de hidrocarbonetos em ppm / %LEL

• Potente bomba de sucção, para mangueiras de até 30 metros 

• Alarme e desligamento de vazão baixa da bomba

• Função de eliminação de metano (CH4) para uso ambiental

• Até 30 horas de autonomia

• Funciona com pilhas alcalinas ou pilhas recarregáveis de Ni-Cd

• Sensores infravermelhos (NDIR) disponíveis para CO2, %LEL 

CH4, %VOL CH4, %LEL HC ou %VOL HC

• Versão disponível para teste de transformadores

• Datalogger opcional

• Função de auto calibração ou calibração simples

• Detector com dois filtros hidrofóbicos (na maioria das versões)

• Ergonômico, com invólucro resistente a interferência por RF / 

EM / química / intempéries

• Intrinsecamente seguro, certificado pela CSA (C/US)

A Nakayama se orgulha em oferecer o detector de gás mais 
versátil do mercado. O Eagle é um instrumento que faz mais 
do que oferecer a proteção básica para espaços confinados 
para HC (%LEL), O2, H2S e CO. Combinações de detecção 
nunca antes oferecidas em detectores portáteis estão 
agora disponíveis no Eagle, utilizando a maior variedade de 
sensores de alta qualidade e vida útil longa. 

Características únicas do Eagle incluem alteração da medição 
de hidrocarbonetos de %LEL para ppm apertando somente 
um botão; sensores infravermelhos para Dióxido de Carbono 
(CO2), Metano (CH4), Hidrocarbonetos (HC) na escala de 
%LEL e %VOL; função de eliminação de Metano (CH4) para 
aplicações ambientais; grande lista de sensores para gases 
super tóxicos; dois filtros hidrofóbicos (interno e exteno) para 
aumentar sua resistência a água. O Eagle tem uma bomba 
de sucção potente com alarme e sensor de vazão baixa, que 
pode utilizar mangueiras de até 30 metros. Isto permite uma 
amostragem com resposta rápida de locais distantes. O Eagle 
tem autonomia para fazer medições por até 30 horas com 
pilhas alcalinas ou 18 horas com baterias de Ni-Cd. Uma 
grande variedade de acessórios está disponível para atender 
a quase todas as aplicações, como mangueiras longas, 
pontas tipo bóia para medição de tanques, adaptadores 
de operação contínua, alarmes visuais e sonoros remotos, 
adaptador de diluição e pontas de amostragem telescópicas, 
para citar alguns.

Com seu design ergonômico e botões fáceis de apertar – 
até com luvas – o Eagle oferece fácil acesso aos seus menus, 
função de silenciar alarmes, ajuste zero, leitura de pico e 
várias outras funções. Cada sensor tem dois pontos de alarme 
ajustáveis, mais STEL e TWA para gases tóxicos. Os dois 
pontos de alarme podem ser configurados como retentivos 
(configuração padrão) ou não-retentivos. 
Robusto, confiável e fácil de operar, o Eagle é a solução para a 
grande maioria de situações de detecção de gás
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ESPECIFICAÇÕES

Modelo Eagle

Gás alvo Ver lista de gases 

Princípio de detecção Combustão catalítica, galvânico, eletroquímico ou infravermelho 

Faixa de medição Ver lista de gases

Método de 
amostragem

Bomba de sucção automática, que consegue usar mangueiras de até 30 metros. Vazão aproximada 
de 1,0 L/min.

Display
Display LCD com leitura de 4 x 20. LCD visto por janela no gabinete superior. Exibe leitura e status de 
4 sensores simultaneamente. Luz de fundo automática em situações de alarme. 

Tipo de alarme
Alarmes de gás: 2 alarmes, STEL, TWA, alarme de Ultrapassagem de Escala Máxima.
Alarmes de falhas: sensor desconectado, fiação desconectada, bateria baixa, falha no circuito, falha 
na calibração.

Métodos de alarme LEDs piscantes, buzina de 85 dB a 30 cm, display piscando

Botões

Seis (6) botões externos, fáceis de apertar até com luvas, para operação, ajuste zero e todos seus 
menus. Estes botões fazem a mudança de unidade no sensor de combustão catalítica de %LEL para 
ppm, silenciam alarmes, acessam a leitura de pico, valores STEL e TWA, status da bateria e muitas 
outras funções. 

Temperatura e umi-
dade de operação

-10 a +40 °C
0 a 95 %UR (não condensante)

Tempo de resposta 
(T90)

Até 30 segundos
(considerando a mangueira padrão de 2 metros)

Autonomia
30 horas com quatro pilhas alcalinas tamanho D ou
18 horas com quatro pilhas recarregáveis Ni-Cd tamanho D

Classificação Certificado de segurança intrínseca aprovado pela CSA: Ex ia IIC T3  

Carcaça
A prova de intempéries, resistente a produtos químicos, radiofrequência ou interferências eletroma-
gnéticas. Revestido em mistura de policarbonato de alto impacto. Pode operar na chuva. Ergonomi-
camente balanceado, com alça robusta no topo.

Dimensão e peso
17,8 (A) x  26,7 (L) x 15,0 (P) cm
2,3 kg (configuração padrão 4 gases com pilhas) 

ACESSÓRIOS PADRÃO

• Alça de ombro
• 4x Pilhas alcalinas, tamanho D
• Ponta de amostragem com filtro hidrofóbico
• Mangueira de 2 metros
• Filtro hidrofóbico interno (na maioria das versões)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Datalogger para os 4 gases padrões (opção indisponível para 
versões com 5 ou 6 sensores ou com mais de 2 sensores tóxicos)

• Alarmes remotos
• Encaixe de diluição (50/50)
• Pilhas recarregáveis de Ni-Cd tamanho D
• Carregador de pilhas recarregáveis de Ni-Cd tamanho D (115 VAC, 

220 VAC ou 12 VDC)
• Adaptador para operação contínua (115 VAC, 220 VAC ou 12 VDC)
• Buzina extra alta (mais decibéis)
• Pontas de amostragem especiais
• Filtro hidrofóbico interno grande

*(Algumas versões com sensores tóxicos podem ser equipadas com 
ponta de amostragem, entrada de gás e mangueira especiais. Para 
versões para HF e O3, é usada uma mangueira de teflon sem ponta 
de amostragem).
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Lista de gases

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1

Gás alvo Faixa de medição

SENSORES PADRÃO PARA ESPAÇO CONFINADOS

Hidrocarbonetos (Padrão CH4)
0-100 %LEL

0-50.000 ppm

Oxigênio (O2) 0-40 %VOL

Monóxido de carbono (CO) 0-500 ppm

Sulfeto de hidrogênio (H2S) 0-100 ppm

SENSORES PARA GASES SUPER TÓXICOS E ESPECIAIS

Amônia (NH3) 0-75 ppm

Arsina (AsH3)
0-1 ppm

0-200 ppb

Cloro (Cl2) 0-3 ppm

Dióxido de Cloro (ClO2) 0-1 ppm

Flúor (F2) 0-5 ppm

Fluoreto de hidrogênio (HF) 0-9 ppm

Cloreto de hidrogênio (HCl) 0-15 ppm

Cianeto de hidrogênio (HCN) 0-30 ppm

Seleneto de hidrogênio (H2Se) 0-0,2 ppm

Sulfeto de hidrogênio (H2S)
0-1 ppm

0-30 ppm

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 0-15 ppm

Ozônio (O3) 0-1 ppm

Monóxido de Nitrogênio (NO) 0-100 ppm

Fosfina (PH3) 0-1 ppm

Silano (SiH4) 0-15 ppm

Dióxido de enxofre (SO2) 0-6 ppm

SENSORES INFRAVERMELHOS

Dióxido de carbono (CO2) 
(Sensor infravermelho)

0-5.000 ppm

0-10.000 ppm

0-5 %VOL

0-20 %VOL

0-60 %VOL

Metano (CH4)
(Sensor infravermelho)

0-100 %LEL

0-100 %VOL

Isobutano (i-C4H10)
(sensor infravermelho)

0-100 %LEL

0-30 %VOL


