
SÉRIE 03
Detector Portátil Monogás para HC, O2, H2S ou CO

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Substitui a Série 01, modelo anterior de detectores para gás

• Detector pequeno, menor que a Série 01, e com clip de cinto

• Monitora gases explosivos, O2 , H2S ou CO

• Autonomia de até 2.000 horas usando bateria de Ni-MH

(para OX-03, CO-03 e HS-03)

• Grau de Proteção IP-67 (A prova de poeira e resistente a água)

• 

alarme sonoro, visual e de vibração

• Função de datalogger, lembrete de calibração e lembrete de bump test

• Display de 14 segmentos para nome de gás, avisos e hora

Detector monogás pessoal para LEL, CO, H2S 

ou O2, com datalogger padrão. Tamanho 

pequeno e leve. Alarme sonoro, visual e de 

vibração. Intrinsecamente seguro e IP-67.

Gases Explosivos GP-03 | Oxigênio OX-03 | Sulfeto de Hidrogênio HS-03 | Monóxido de Carbono CO-03



ACESSÓRIOS PADRÃO 
• Capa de borracha
• Clip de cinto
• 02 Pilhas Alcalinas

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 
• Alça de mão

• Clip tipo jacaré

• 02 Baterias recarregáveis Ni-MH

• Carregador de bateria

www.nakayama.com.br

MODELO GP-03 OX-03 HS-03 CO-03

Gás alvo Gases explosivos Oxigênio (O2) Sulfeto de Hidrogênio 
(H2S)

Monóxido de Carbono 
(CO)

Princípio detecção Combustão Catalítica Célula Galvânica Célula Eletroquímica

Faixa de medição 0–100 %LEL 0–40 %VOL 0–100 ppm 0–500 ppm

Resolução 1 %LEL 0,1 %VOL 0,5 ppm 1 ppm

Pontos de alarme
(ajustáveis)

1º: 10 %LEL
2º: 50 %LEL
OVER: 100 %LEL

1º: 19,5 %VOL
2º: 23,5 %VOL
OVER: 40 %LEL

1º: 10 ppm
2º: 30 ppm
OVER: 100 ppm
STEL: 15,0 ppm
TWA: 10,0 ppm

1º: 39 ppm
2º: 60 ppm
OVER: 500 ppm
STEL: 200 ppm
TWA: 25 ppm

Tipos de alarmes Alarme de gás: 2 pontos de alarme ajustáveis, alarme de ultrapassagem da
escala máxima, alarme STEL e TWA para gases tóxicos.
Alarme de falha: Sensor desconectado, bateria baixa, falha na calibração, falha
no relógio ou falha no sistema .

Método de alarme Alarme de gás: LEDs piscam, buzina toca de forma intermitente, alarme d e
vibração e leitura do gás pisca
Alarme de falha: LEDs piscam, buzina toca de forma contínua, LCD exibe
mensagem de falha

Temperatura e umidade 
de operação

-20 a +50 °C
0 a 90 %UR
(não condensante)

-20 a +50 °C
0 a 95 %UR
(não condensante)

-20 a +50 °C
16 a 85 %UR
(não condensante)

Alimentação Padrão: 2 pilhas alcalinas AAA
Opcional: 2 pilhas recarregáveis AAA de Ni-MH (Eneloop)

Autonomia Pilhas alcalinas:
Aprox. 35 horas
Pilhas Ni-MH:
Aprox. 30 horas

Pilhas alcalinas: Aprox. 3.000 horas
Pilhas Ni-MH: Aprox. 2.000 horas

Tempo de resposta (T90) Até 30 segundos Até 20 segundos Até 30 segundos

Guia de proteçào Equivalente a IP-67 (a prova de poeira e resistente a água)

ia IIC T3 (para bateria de Ni-MH)

Tamanho e peso Aprox. 67 (A) x 54 (L) x 24 (P) mm 
80 g

Funções especiais Luz de fundo automática no alarme ou quando aperta botão,
leitura de pico, data logger (registro de dados), hora, lembrete de
calibração e lembrete de teste de resposta.

ESPECIFICAÇÕES

V.2

Estação de Teste de Resposta e Calibração SDM-03•


