
ESTAÇÃO DE TESTE DE RESPOSTA E CALIBRAÇÃO

SDM-2009

CARACTERÍSTICAS

ESTAÇÃO INDIVIDUAL

• Utilização sem necessidade de computador

• Consegue recarregar o GX-2009

• Efetua Teste de Resposta (BUMP)

• Efetua Ajuste de Calibração (CAL)

• Registra todos os Testes de Resposta e Calibração

• Salva os registros para pen drive USB

• Software “Data Viewer” para visualizar e guardar registros de teste e calibração no computador

SISTEMA MULTI-MÓDULO

• Utilização de até 10 estações conectadas a um computador com o software “PC Controller”

• Consegue recarregar o GX-2009

• Efetua Teste de Resposta (BUMP)

• Efetua Ajuste de Calibração (CAL)

• Opção de Teste de Resposta/Calibração automático

• Consegue alterar confi gurações do GX-2009

• Registra todos os Testes de Resposta e Calibração

• Salva os dados para um local de sua rede

• Consegue baixar os registros de alarme do GX-2009

ESTAÇÃO INDIVIDUAL
A estação SDM-2009 é uma ferramenta versátil de manutenção que automatiza o 
serviço de um detector de gás GX-2009. Esta estação pode ser usada individualmente 
para recarregar, calibrar e testar seu detector, com todos os registros sendo gravados 
automaticamente para serem baixados por um pen drive USB. 

ESTAÇÃO MULTI-MÓDULO
Automatize seu gerenciamento e serviço dos detectores GX-2009 conectando a SDM-
2009 no computador por um cabo USB. Com o software “PC Controller”, é possível 
calibrar, efetuar teste de resposta, registar dados ou recarregar até dez detectores 
simultaneamente. Também é possível baixar os históricos de alarmes do data logger de 
cada detector. As tubulações das estações SDM-2009 podem ser conectadas juntas para 
reduzir a necessidade de cilindros e reguladores de demanda. 

Esta estação pode ser utilizada como Estação Individual ou Sistema Multi-Módulo. 
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ACESSÓRIOS PADRÃO
• Adaptador VAC

• Software “Data Viewer” (Estação Individual)

• Software “PC Controller” (Sistema Multi-Módulo)

• Filtro de ar

• Manual de instruções em português

• Suporte de cilindros

Modelo SDM-2009
Alimentação Adaptador VAC com entrada de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz fornecido como 

padrão

Temperatura e umidade de operação Para uso interno somente
-10 a +40 °C, abaixo de 80 %UR (não condensante)

Detector aplicável GX-2009

Número máximo de registros Estação Individual: 200
Sistema Multi-Módulo: Ilimitado

Porta de entrada Uma para ar
Uma para gás

Porta de Saída Uma para exaustão
(É possível conectar uma mangueira opcional de até 3 metros)

Observação:
É necessário adquirir um cilindro de gás com mistura multigás e um regulador de demanda para operação da estação SDM-2009. 

1.      Cilindros compatíveis: 
• Cilindro descartável em alumínio com mistura de gás padrão composto de 2,5% Vol. (50% LEL) de CH4, 50 ppm de CO, 25 ppm de 

H2S, 12% Vol. de O2. 

 - Cilindro de 112 litros (Código: STG-0006)

 - Cilindro de 60 litros (Código: STG-0003) 

 - Cilindro de 34L (Código: STG-0007)
2.      Regulador compatível:

• Regulador de demanda com manômetro (Codigo: 08.14)

ESPECIFICAÇÕES

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1


