
SDM-E2
ESTAÇÃO DE TESTE DE RESPOSTA E CALIBRAÇÃO DO EAGLE 2

CARACTERÍSTICAS

Estação Individual 

• Não precisa estar conectada a um computador ou rede 

para funcionar

• Recarrega baterias de Ni-MH do Eagle 2

• Efetua calibração com ajuste dos sensores

• Efetua Teste de Resposta (exigido pela NR-33)

• Guarda registro dos Testes de Respostas e Calibrações

• Registros podem ser copiados por pen drive (entrada 

USB)

• Duas entradas de gás

• Inclui software para ver e arquivar os registros de Teste 

de Resposta e Calibração

Estação Individual
A Estação SDM-E2 é uma ferramenta versátil para a 
manutenção do seu detector de gás portátil Eagle 2. Esta 
estação pode ser usada individualmente para recarga, 
Testes de Resposta e Calibrações, com seus registros salvos 
automaticamente para upload futuro via USB. 

Sistema Multi Módulo
A Estação SDM-E2 pode ser conectada a um computador 
para Testes de Resposta, Calibrações e recargas 
automatizadas. Até dez Estações SDM-E2 podem ser 
conectadas simultaneamente usando cabos USB. A 
estação SDM-E2 é equipada com duas entradas de gás 
para conectar com dois cilindros simultaneamente

Sistema Multi Módulo

• Conecta até dez estações a um PC 

• Recarrega baterias de Ni-MH do Eagle 2

• Efetua Calibração com ajuste dos sensores

• Efetua Teste de Resposta (exigido pela NR-33)

• Duas entradas de gás

• Configura os parâmetros do Eagle 2

• Inclui software PC Controller para controlar o uso das 

Estações SDM-E2. 

• Guarda registro dos Testes de Respostas e Calibrações no 

computador. 

	  



	  

Alimentação Adaptador VAC para 100-240 VAC, 50/60 Hz

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

Instrumento aplicável Eagle 2

Número máximo de registros salvos 200

Número de entradas para gases Até dois cilindros de gases

www.nakayama.com.br

ACESSÓRIOS PADRÃO 
• Adaptador VAC
• Software “Data Viewer” para Estação Individual
• Software “PC Controller” para Sistema Multi Módulo
• Filtro para ar
• Manual de instrução em português

Modelo SDM-E2

ESPECIFICAÇÕES

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1

	  


