
GX-2012
DETECTOR PORTÁTIL MULTIGÁS

CARACTERÍSTICAS

• Detecção simultânea de até 5 sensores

• Hidrocarbonetos 0-100 %LEL, Metano 0-100 %VOL, O2, H2S e CO

• Display altera automaticamente entre %LEL e %VOL

• Modo para teste em buracos (Bar Hole)

• Função de Snap-logging: gravação instantânea de dados

• Bomba de sucção interna com mangueira (opcional) de até 30 metros

• Indicadores de status no display:

        -  Bomba funcionando, status do processador e nível de bateria

• Opção de pausa de bomba para poupar bateria

• Alarme sonoro, visual e vibratório

• Luz de fundo automática em condição de alarmes

• Lembrete de teste de resposta

• Lembrete de calibração

• Compartimento de bateria de íons de Lítio (recarregável) ou de pilha 

alcalina

• Carga rápida - recarga completa em 90 minutos

• Alarme retentivo  (padrão) ou não retentivo

• Carcaça com proteção de borracha para alto impacto

• Função de autocalibração de todos os sensores ou individualmente

• 

• Design IP-67, a prova de poeira e resistente a água

Com o GX-2012, se tem várias ferramentas em um instrumento. Tendo 3 

monitorando no modo de medição normal. Para pequenos vazamentos 

gás subterrâneo ou em buracos, temos o modo “Bar Hole“. Quando 
equipado com o sensor opcional de condutividade térmica, o GX-2012 
pode medir até 100 %VOL de metano e dinamicamente alterar a escala 
de medição de %LEL para %VOL. Este equipamento é ideal para testes 
de purga. 



Método de amostragem Bomba de amostragem, 0,5 L/min

Display
LCD digital com luz de fundo
Display digital (7segmentos)

Tipos de alarme
Alarme de gás: 1º e 2º, STEL, TWA (ajustáveis) e Ultrapassagem de Escala Máxima

Alarme Sonoro: Acima de 95 dB a 30cm

Métodos de alarme
Alarme de gás: LEDs piscam, buzina soa alternando entre timbre baixo e alto e vibração
Alarme de falha: LEDs piscam, display mostra alarme, buzina soa intermitente e vibração

Temperatura e umidade 
de operação

-20 a +50 ºC 
0 a 95 %UR (não condensante)

Tempo de resposta (T90) Até 30 segundos 

Autonomia
(Em temperaturas de aproximadamente 21 ºC)
Bateria Lítio-ion: 10 horas - Pilhas alcalinas AA: 15 horas

Alimentação Compartimento de bateria de íons de Lítio (recarregável) ou de pilhas alcalinas

Dimensão e Peso Aprox 71(L) x 143 (A) x 43 (P) mm - Aprox 350 g

Carcaça
Design com alta proteção a poeira e resistente a água. Estrutura de plástico resistente a alto impacto e RF com 
revestimento de borracha protetora. Grau de Proteção IP-67

Controle Cinco botões: POWER / ENTER, DISPLAY, AIR, RESET, SHIFT

Gás alvo
Gases combustíveis
(Padrão CH4 )

% Volume
Metano ( CH4 )

Oxigênio  (O2 )
Sulfeto de Hidrogênio 
(H2S)

Monóxido de 
Carbono (CO)

Princípio de 
detecção

Combustão 
Catalítica

Condutividade 
Térmica

Célula Galvânica Célula eletroquímica

Faixa de medição
(resolução)

0-100 %LEL
(1 %LEL)

0-100 %VOL
(1 %VOL)

0-40 %VOL
(0,1 %VOL)

0-100,0 ppm
(0,5 ppm)

0-500 ppm
(1 ppm)

Pontos de alarme 
(ajustáveis)

1º: 10 %LEL
2º: 50 %LEL

N/A 1º: 19,5 %VOL
2º: 23,5 %VOL

1º: 10,0 ppm
2º: 30,0 ppm
TWA: 10,0 ppm
STEL: 15,0 ppm

1º: 39 ppm
2º: 60 ppm
TWA: 25 ppm
STEL: 200 ppm

Modelo GX-2012

ACESSÓRIOS PADRÃO 
• Bateria de íons de Lítio
• Carregador AC (110/220 VAC)  
• Clip de cinto
 

• Capa de couro

• Bico de borracha
• Software datalogger
• Mangueira de 3 metros 
• Ponta de amostragem
• Manual de instrução em português
• 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 
• Kit de calibração (cilindro 4 gases, regulador de demanda e man-

gueira com engate rápido)
• Carregador veicular (12 VDC)
• Mangueira de amostragem de até 30 metros com boia
• Estação SDM-2012 de teste de resposta e calibração 
•  Compartimento de pilha alcalina
•  Software e cabo datalogger

www.nakayama.com.br
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