
Detector portátil para gás explosivo

GP-1000

• Gás alvo é selecionável:
Disponível leitura direta de 25 gases alvo. Isto permite que o 
usuário detecte vários gases explosíveis com só uma unidade 
do GP-1000.

• Função de aumento de � uxo:
Capacidade de aumentar o uxo de bomba (0,3 L/min para 0,6 
L/min) para operações com mangueiras longas.

• Segurança Intrínseca:
Classicação de segurança Ex ia IIC T4 permite que o usuário 
detecte gás em uma área classicada Zona 0, onde o risco de 
explosão sempre exista.

• Grau de proteção IP-67:
Detector a prova de poeira e resistente a água feito para uso
em ambientes internos ou externos.

• Filtros opcionais podem ser usados com a ponta de 
amostragem padrão:

Filtros para remoção de H2S ou silicone podem ser instalados 
na ponta de amostragem padrão. Sulfeto de Hidrogênio 
ou silicone, que danicam o sensor do GP-1000, pode ser 
removidos com esses ltros.

N° Nome do gás Nome no LCD LIE*

01 Metano CH4 5,0 %VOL

02 Isobutano i-C4H10 1,8 %VOL

03 Hidrogênio H2 4,0 %VOL

04 Metanol CH3OH 5,5 %VOL

05 Acetileno C2H2 1,5 %VOL

06 Etileno C2H4 2,7 %VOL

07 Etano C2H6 3,0 %VOL

08 Etanol C2H5OH 3,3 %VOL

09 Propileno C3H6 2,0 %VOL

10 Acetano C3H6O 2,15 %VOL

11 Propano C3H8 2,0 %VOL

12 Butadieno C4H6 1,1 %VOL

13 Ciclo-pentano C5H10 1,4 %VOL

14 Benzeno C6H6 1,2 %VOL

15 n-Hexano n-C6H14 1,2 %VOL

16 Tolueno C7H8 1,2 %VOL

17 Heptano n-C7H16 1,1 %VOL

18 Xileno C8H10 1,0 %VOL

19 Etil Acetato EtAc 2,1 %VOL

20 IPA IPA 2,0 %VOL

21 MEK MEK 1,8 %VOL

22 Ácido Metacrílico MAA 1,7 %VOL

23 Dimetil éter DME 3,0 %VOL

24 Metil Isobutil Cetona MIBK 1,2 %VOL

25 Tetraidrofurano THF 2,0 %VOL

*Limite Inferior de Explosividade
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ESPECIFICAÇÕES

Modelo GP-1000

Gás alvo Gases Combustíveis (Ver: Lista de Gases)

Princípio de detecção Combustão catalítica

Faixa de medição 0-100 %LEL

Tipos de alarme Alarme de gás: Retentivo (1º e 2º ponto de alarme)
Alarme de falha: Fluxo baixo, sensor desconectado, voltagem baixa da bateria, falha de circuito,
anormalidade na escala de medição.

Método de alarme Alarme de gás: Alarme sonoro contínuo, luzes piscando, leitura do gás pisca
Alarme de falha: Alarme sonoro intermitente, luzes piscando, condição de falha é
exibida

Pontos de alarme 
(ajustáveis)

1º: 10 %LEL / 2º: 50 %LEL

Tempo de resposta (T90) Até 30 segundos

Método de amostragem Bomba de sucção. Vazão >0,3 L/min (aprox. 0,6 L/min com a função de aumento
de vazão da bomba ativada)

Display Display digital com LCD de 7 segmentos + Gráco de barra (50 segmentos) +
Informação status;
Indicação dos LED de 7 segmentos: 0-100 %LEL;
Indicação do gráco de barra: Auto range (0-10%LEL / 0-100 %LEL) // Low Range
(0-10 %LEL) // High range (0-100 %LEL)

Alimentação Pilhas alcalinas tipo AA (4x)

Autonomia Mais de 20 horas (pilha nova, sem alarmes, sem leituras e a 25 °C)

Temperatura
e umidade de operação

-20 a +50 °C; umidade 0-95 %UR (não condensante)

Tamanho e peso 124 (A) x 80 (L) x 36 (P) mm
260 g (sem pilhas)

Grau de Proteção IP-67 (a prova de poeira e resistente a água)

Classicação Certificado de segurança intrínseca aprovado pelo Cepel/Inmetro: Ex ia IIC T4 Ga

Funções especiais Luz de fundo, datalogger, indicação do datalogger, leitura de pico, aumento de
vazão da bomba, seleção de gás alvo

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1

ACESSÓRIOS PADRÃO
• Alça
• Ponta de amostragem (com função de separação de água)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
• Capa de couro
• Película de proteção
• Filtro de algodão (padrão / remoção de H2S / remoção de 

Silicone)
• Mangueira espiral (1 metro)

DIMENSÕES


