
DETECTOR FIXO PARA OXIGÊNIO

SD-1OX

CARACTERÍSTICAS

• Classifi cação de prova de explosão: Ex d IIC T6 Gb
• Grau de proteção contra poeira e água: IP-65/67
• Sinal de saída linear 4-20 mA
• Manutenção simples, por bastão magnético
• Autodiagnostico por microprocessadores internos
• Fabricação com certifi cação RoHS (restrição de 

substancias perigosas)

APLICAÇÕES

• Indústrias de ferro e aço
• Laboratórios
• Armazéns
• Túneis e garagens
• Área de veículos
• Sala limpas/esterilizadas
• Estaleiros
• Residências

O SD-1OX é o mais novo detector fi xo para Oxigênio (O2) 
da Riken Keiki. Este instrumento, que faz parte da série 
SD-1, utiliza um princípio de medição galvânico para 
fazer a medição do gás alvo. O SD-1OX tem leitura direta 
do gás, além de comunicação através de sinal 4-20 mA. 
Não necessita de um painel central para funcionar. 
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ESPECIFICAÇÕES

Modelo SD-1OX

Gás alvo Oxigênio (O2) na atmosfera

Princípio de detecção Método galvânico

Faixa de medição 0-25 %VOL 

Resolução 0,1 %VOL

Display Quatro dígitos de sete segmentos de LED

Método de amostragem Difusão natural

Tipos de alarme Alarme de gás: 1 ponto de alarme
Alarme de falha: 1 alarme de falha no sensor ou sistema

Ponto de alarme de gás 18,0 %VOL (Ajustável)

Método de alarme Alarme de gás: LED vermelho “ALM” acende
Alarme de falha: LED amarelo “FAULT” acende e aviso no display

Tipo de alarme Alarmes de gás ou falha: Não retentivo (“self-reset”)

Sinal de saída 4-20 mA DC (linear, resistência abaixo de 300 Ω)

Alimentação 24 VDC (17-26,4 VDC)
3 fios (energia, sinal, neutro)

Cabo de transmissão CVVS 1.25 – 3 core ou CVVS1.25 – 5 core (quando usar contato)

Distância de transmissão Abaixo de 1,25 km

Consumo Máximo de 1,1 W

Entrada do cabo Prensa cabo resistente a mudança de pressão

Tempo de inicialização Aproximadamente 25 segundos

Temperatura e 
umidade de operação

-20 a +60 °C
Abaixo de 95 %UR (não condensante)

Estrutura Montagem em parede

Classificação Certificado de prova de explosão, aprovado pelo Cepel/Inmetro: Ex d IIC T6 Gb

Dimensão e peso 148 (L) x 208 (A) x 88 (P) mm
2,5 kg 

ACESSÓRIOS PADRÃO

• Bastão magnético

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Adaptador de calibração
• Proteção contra sol (Para parede)
• Proteção contra sol (Para suporte)

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1


