
 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉRIE S2 
Detector Fixo monogás com transmissor 

 
O sensor / transmissor Série S2 é altamente confiável e muito custo-
efetivo para a detecção de perigos de gases comuns. A Série S2 está 
disponível para LEL, H2 (LEL e ppm), O2, H2S, CO e CO2 e para vários 
outros gases tóxicos. Os transmissores para LEL, H2, O2, H2S, CO e CO2 
são a prova de explosão, tem detentor de chama e são aprovados para uso 
em áreas perigosas (Classe I, Grupos B, C e D). Existem versões para os 
gases O2, H2S, CO e CO2 que não são a prova de explosão para ambientes 
não-perigosos. Sensores de LEL são disponíveis em versão de combustão 
catalítica e infravermelha. 
 
Os sensores tóxicos são eletroquímicos, que tem alta especificidade, 
resposta rápida e vida longa. Seu design permite troca fácil e rápida de 
sensores no campo, sem necessitar ferramentas. Sensores tóxicos são 
projetados para uso em ambientes perigosos (Classe I, Div. 2). Sensores 
disponíveis para Cl2, NH3, SO2, PH3, AsH3 e HCN. 
  
 
Características 

• Invólucro a prova de explosão 
• Sensor com revestimento patenteado a prova d’água 
• Disponível para %LEL (hidrocarbonetos ou específico para H2), H2 

em ppm, H2S, CO e O2. 
• Versões para CO2, CH4 e HC com sensores infravermelhos. 

Sensores de vida longa (Normalmente acima de dois anos) 
Aprovação CSA e UL 

 

Aplicações 
• Plantas petroquímicas Refinarias 
• Plantas de gás 
• Plataformas de perfuração offshore Plantas de tratamento de água 

& esgoto Fábrica de papel 
• Serviços públicos de gás, telefone e elétricos Garagens de 

estacionamento 
• Fábricas de manufatura Indústria de Aço Indústria Automobilística 
• Prédios de armazenamento químico 
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ESPECIFICAÇÕES 
 

Modelo  SÉRIE S2 
 

LEL O2 H2S CO 
Infravermelho 

CO2 CH4 HC 
Tipo Combustão 

Catalítica 
Célula Galvânica Eletroquímico Infravermelho 

Faixa de 
medição 

0-100 %LEL 0-25vol% 0-100 ppm 0-300 ppm 0-5vol% 0-100 %LEL 

Vida útil 1 a 2 anos com 
exposição 
intermitente a gases 
explosíveis 

2 anos de serviço 
normal 

2  anos  de 
serviço normal 
com exposição 
intermitente a 
H2S 

2 a 3 anos com 
serviço normal 

Acima de 5 anos com serviço 
normal 

Alimentação 
Máxima 

200  mA (cabos    de 
força);  
25 mA (cabos de 
sinal); 3 cabos 

25 mA; sistema com 2 cabos 60 mA (cabos de força); 25 mA 
(cabos de sinal); 3 cabos 

Saída Sinal 4-20 mA 

Tempo de 
Resposta 
(T90) 

Até 30 
segundos 

Até 20 
segundos 

Até 45 
segundos 

Até 35 
segundos 

Até 30 segundos 

Ambiente de Operação 
Local Interno / Externo, a prova de explosão para Classe I, Div. 1, Grupos B, C e D 

Temperatura -40 a 75 °C -20 a 45 °C -40 a 40 °C -5 a 40 °C -20 a 50 °C 

Umidade 0-99 %UR, não condensante 

Invólucro Invólucro a prova de explosão de alumínio 

Sensores 
Voltagem de 
operação 

11 a 30 VDC 

Aprovações C CSA US  C CSAUS C CSA US C UL US 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1 
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