
 

RI-600
Detector �xo para dióxido de carbono (CO2) para 
ambientes internos

O modelo RI-600 é um detector fixo que mede o gás CO2 em 

ambientes fechados. Neste equipamento é possível escolher uma 

entre cinco faixas de medição disponíveis (em escala de ppm ou 

%Vol.). Possui duas opções de alimentação; por voltagem AC, DC ou 

pilhas alcalinas (com autonomia de aproximadamente um ano). 

Além disso, o detector ainda possui um sensor de correção da 

pressão atmosférica, para evitar alterações indevidas de leitura em 

virtude da pressão do ambiente. O RI-600 é equipado com sensor 

de infravermelho para Dióxido de Carbono, que apresenta resposta 

precisa e longa durabilidade. Este sensor de longa vida é 

substituível em campo sem nenhuma ferramenta necessária. Caso 

haja mudança na concentração de Dióxido de Carbono no 

ambiente, o usuário é notificado com um alarme sonoro (buzina) e 

o display muda de cor (verde/amarelo/vermelho).

O modelo RI-600 usa o princípio de raios infravermelhos não dispersivos (NDIR) para detectar o gás alvo. O feixe infravermelho emitido 

pela fonte de luz passa pelas células do gás e chegam no sensor IR. O gás alvo entra na célula pela entrada de gás. Quando o gás alvo 

entra na câmara do gás, a quantidade de raios infravermelhos recebida pelo sensor IR diminui devido aos raios infravermelhos serem 

absorvidos pelo gás alvo. Esta quantidade reduzida é detectada pelo sensor IR e é convertida em concentração de gás.  

・Monitore CO2 continuamente para manter 
     ambientes confortáveis

・Sensor infravermelho não dispersivo

・Design fácil de instalar

・Operação fácil

PRINCIPAIS VANTAGENS

・Salas de trabalho

・Salas de conferência

・Estufas

APLICAÇÕES

ACESSÓRIOS PADRÃO

Fonte de alimentação AC, cabo de 3,2 m (VERSÃO AC)

Manual de operação

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Placa de instalação

Adaptador de calibração

・Salas de Aula

・Estacionamentos
     Subterrâneos

Aplicações típicas incluem:

TECNOLOGIA DOS SENSORES



ESPECIFICAÇÕES

Gás alvo

Princípio de medição

Faixa de medição

Resolução

Amostragem

Ponto de alarme

Tempo de resposta

Tipo de alarme de gás

Método de alarme

Display

Padrão de alarme de gás

Contato de alarme

Alarme de falhas

Display para falhas

Padrão de alarme de falha

Capacidade do contato

Especi�cação de transmissão

Alimentação

Consumo

Inicialização

Aquecimento

Temperatura de operação

Umidade de operação

Estrutura

Dimensões

Peso

Dióxido de Carbono (CO2)

Infravermelho não dispersivo

0-2.000 ppm; 0-5.000 ppm; 0-10.000 ppm; 0-2 %VOL; ou 0-5 %VOL

0-2.000 ppm: 1 ppm
2.000-10.000 ppm: 10 ppm
0-2 %VOL: 0,005 %VOL
2-5 %VOL: 0,010 %VOL

Difusão natural

Depende da faixa escolhida

Tempo para medir 90% da concentração do gás é de até 60 segundos

Dois alarmes instantâneos (H-HH)

1o alarme: Luz de fundo laranja e buzina são acionados.  
2o alarme: Luz de fundo vermelha e buzina são acionados. 
Sem luz de fundo na configuração padrão.

Display digital (cinco dígitos de sete segmentos + símbolo; luz de fundo verde, amarela ou 
vermelha – sem luz de fundo na configuração padrão)

Auto-reset

Contato normalmente desenergizado (contato energizado em alarme)

Para anormalidades no sistema ou falha de conexão do sensor

Detalhe do alarme é informado, luz de fundo laranja e buzina são acionados

Auto-reset

125 VAC – 1 A ou 30 VDC – 1 A (carga resistiva) 0 VAC ±10% (50/60 Hz) ou 24 VDC ±10%

4-20 mA (sem isolamento/carga resistiva abaixo de 300 Ω)

100 VAC ±10% (50/60 Hz), ou 24 VDC ±10%

Versão AC: Máx. 6 VA / Versão DC: Máx. 4 W

Aproximadamente 25 segundos

Aproximadamente 30 minutos

0 a 40 oC (em condições constantes)

Abaixo de 90 %UR (não condensante)

Montagem em parede

Aprox. 80 (L) x 120 (A) x 35,5 (P) mm

Versão AC: Aprox. 200 g / Versão DC: Aprox. 180 g
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