
 DETECTOR FIXO PARA UM GAS COM SENSOR INFRAVERMELHO

SD-1RI
A RIKEN KEIKI apresenta seu mais novo modelo da série 

SD-1, o detector SD-1RI! Este instrumento mantém as 

características dos outros modelos da série SD-1, como 

peso, tamanho, classifi cação e relés, mas tem grandes 

melhorias, como a utilização de sensor infravermelho, 

o protocolo de comunicação HART, a certifi cação RoHS 

e a certifi cação SIL2. 

CARACTERÍSTICAS

• Sensor Infravermelho permite detecção de gases explosivos 

até em ambientes sem oxigênio. 

• Classifi cação de prova de explosão: Ex d IIC T6 Gb

• Grau de proteção contra poeira e água: IP-65

• Protocolo de comunicação HART, que permite a 

comunicação digital e analógica (4-20 mA), sem 

interferência, na mesma fi ação.

• Certifi cado SIL2 (Safety Integrity Level) para a integridade de 

segurança do hardware e seus sistemas. 

• Certifi cado RoHS (Restriction of Hazardous Substances), 

diretriz europeia que proíbe na fabricação do instrumento a 

utilização de substâncias perigosas como Cádmio, Mercúrio, 

Chumbo, etc.  

• Detector fi xo de tamanho pequeno e robusto

• Manutenção não-intrusiva pode ser feita por uma pessoa só
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Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1

Modelo SD-1RI
Gás alvo Gás explosivo

Princípio de detecção Raio Infravermelho Não Dispersivo (NDIR)

Faixa de medição 0-100 %LEL

Resolução 0,5 %LEL

Display Quatro dígitos de sete segmentos de LED

Método de amostragem Difusão natural

Tipos de alarme
Alarme de gás: 1 ponto de alarme (Padrão 25 %LEL)
Alarme de falha: Falha de sensor, falha do sistema

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) com protocolo HART

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

Cabo de transmissão
CVVS 1.25 mm2 – 3 core ou 4-core
CVVS 2.0 mm2 – 3 core ou 4-core

Distância de transmissão
CVVS 1.25 mm2 – Até 1,25 km
CVVS 2.0 mm2 – Até 2,0 km

Consumo Máximo de 2,0 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
Até 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 161 (A) x 88 (P) mm
Aproximadamente 2,0 kg

ESPECIFICAÇÕES

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

ACESSÓRIOS PADRÃO
• Bastão magnético


