
SDM-2012
Estação de teste de resposta e calibração 
para GX-2012

ESTAÇÃO DE TESTE DE RESPOSTA E CALIBRAÇÃO
MÓDULO INDIVIDUAL

• Não é necessário um computador para utilização ;

• Recarrega bateria de íon de Lítion de GX-2012 ;

• Realiza calibrações e Testes de Resposta atendendo à NR-33;

• Salva os registros de calibrações e Testes de Resposta;

• Transferência de dados para o computador por meio de um pen 

drive (USB);

• Inclui software para PC para visualização / armazenamento de 

registros calibrações e Testes de Resposta.

ESTAÇÃO DE TESTE DE RESPOSTA E CALIBRAÇÃO 

MÓDULO SISTEMA MÚLTIPLO

• Múltiplos módulos podem ser conectados ao PC (máximo de 10 

módulos);

• Realiza recarga, Testes de Respostas e Calibrações do detector GX-

2012;

• Realiza con� gurações de parâmetros do GX-2012;

• Duas entradas de gás para calibração;

• Armazena os registros de calibrações e Testes de Resposta;

• Possui opção automática para execução de Testes de Respostas e 

Calibrações do detector GX-2012;

• Compatível com Windows 8.

MÓDULO INDIVIDUAL
A SDM-2012 é uma ferramenta de manutenção versátil que automatiza 
o serviço de calibração do detector de gás GX-2012 e do GX-2012 Gas 
Tracer. Esta estação pode ser usada como um dispositivo autônomo 
para a recarga, calibração e teste de resposta, com todos os registros 
armazenados automaticamente para o futuro upload para um PC através 
de um pen drive (USB).

MÓDULO SISTEMA MÚLTIPLO
A SDM-2012 também pode ser conectada a um PC para teste de resposta, 
calibração automática e armazenamento de registros do
detector GX-2012. Até dez SDM-2012 podem ser conectadas 
simultaneamente usando cabos USB. E a SDM-2012 inclui conexões para 
um ou dois cilindros de gás de calibração.

Modelo SDM-2012

Alimentação Adaptador VAC com entrada de 100-
240 VAC, 50/60 Hz, fornecido como 
padrão.

Local de uso Apenas para uso interno

Temperatura e umidade 
de operação

-10 a +40 °C
Até 80 %UR (não condensante)

Instrumentos aplicáveis GX-2012 e GX-2012 Gas Tracer

Número máximo de 
armazenamento de 
dados

200 eventos (Módulo Individual)

Entradas para cilindros Duas entradas para cilindros para 
teste de resposta ou calibração

ACESSÓRIOS PADRÃO

• Adaptador AC
• Filtro de entrada de ar
• Manual de instruções
• Software “Data Viewer” (Módulo individual)
• Software “PC Controller” (Módulo sistema múltiplo)

ESPECIFICAÇÕES

Especi� cações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1


