
Menor detector de gás portátil para 
até 5 gases com conexão bluetooth

O GX-3R Pro é o menor detector de 5 gases do mundo que 
pesa apenas 120 g e cabe na palma da mão. Monitora e exi-
be simultaneamente 5 gases diferentes. Além de monitorar 
os gases padrão de espaços confinados LEL, O2, CO e H2S, o 
GX-3R Pro possui um 5º canal onde se pode adicionar sen-
sores infravermelhos ou tóxicos. Dois dos quatro slots de 
sensores são intercambiáveis, possibilitando configurações 
flexíveis, que podem ser facilmente alteradas.

O GX-3R Pro possui comunicação Bluetooth, alarme de homem 
caído, opção de fonte de alimentação por meio de pilhas alcalinas 
ou baterias recarregáveis e garantia de 3 anos. A bateria de lítio de íons 
opera por 25 horas e faz a recarga total em 3 horas. 

O GX-3R Pro utiliza comunicação Bluetooth para exibir leituras de gás direto do instrumento para um aplicativo 
de celular, que está disponível gratuitamente tanto para iOS ou Android. As notificações automáticas podem ser 
programadas para enviarem mensagens de texto ou e-mail, na ocorrência de um evento de alarme no GX-3R Pro.

Os supervisores de segurança apreciarão o indicador de não conformidade. O instrumento pisca 3 luzes LED a cada 
30 segundos nas seguintes condições: se o instrumento não tiver sido testado, se a calibração estiver vencida ou se 
houver uma condição de alarme de gás. As 3 luzes LED continuarão piscando uma vez a cada 30 segundos até que 
a condição de não conformidade tenha sido resolvida. O intervalo de 30 segundos é ajustável.

GX-3R Pro
Monitor para 5 gases:

APLICAÇÕES

• Espaços confinados

• Indústrias Petroquímicas / Refinarias

• Tratamento de água e esgoto

• Siderúrgicas

• Indústrias de Gás

• Mineradoras

• Indústrias de Construção

• Bombeiros

• Usinas Térmicas

• Indústrias Automotivas

• Indústrias Alimentícias

• Indústrias Farmacêuticas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

• Menor e mais leve detector de 5 gases do mercado
• Detecção simultânea de até 5 gases - LEL, O2 , H2S, CO e outros sensores opcionais  

 - Sensor de CO resistente a H2 (opcional)

• Operação simples por 2 botões
• Comunicação Bluetooth com aplicativo iOS e Android
• Indicador de Não Conformidade
• 3 níveis de alarmes ajustáveis pelo usuário
• Alarme de pânico - Toque no instrumento duas vezes

• Alarme de homem caído
• Carcaça ultra resistente a impactos com capa de borracha removível
• Display LCD com iluminação automática
• Sensores e filtros de fácil substituição
• Design resistente a água e poeira, IP66/68
• 03 anos de garantia



ESPECIFICAÇÕES

Método de amostragem Amostragem por difusão natural (acessórios opcionais: bomba de amostragem manual 
ou bomba automática acoplável RP-3R)

Display LCD com luz de fundo automática e inversão de tela

Tipos de alarmes

Alarmes de gás: 
• 3 alarmes crescentes
• Alarmes O2 baixo / alto
• STEL
• TWA
• Alarme de ultrapassagem de escala máxima

Alarmes de falhas:
• Desconexão do sensor
• Bateria fraca
• Erro de circuito
• Ultrapassagem de prazo de calibração
• Ultrapassagem de prazo de teste de resposta
• Falha de calibração

Exibição do alarme

Alarmes de gás: 
• LEDs piscando
• Buzina contínua (100 db a 30 cm)
• Valor de gás intermitente
• Vibração

Alarmes de falhas:
• LEDs piscando
• Buzina intermitente (95 db a 30 cm)
• Exibição da mensagem de erro

Umidade e temperatura de 
operação

-20°C ~ +50 °C
10 a 90 %UR não condensante (ambiente contínuo)

-40°C ~ +60 °C
0 a 95 %UR não condensante (ambiente temporário)

Tempo de resposta Dentro de 30 segundos (T90)

Alimentação
Íon de lítio (BUL-3R) Alcalina (BUD-3R)

25 horas modo normal 16 horas

Dimensão e peso Aproximadamente 73 (L) x 65 (A) x 26 (P) mm / 120g

Material da caixa À prova de explosão, resistente a poeira e água com grau de proteção IP66/68
Resistente a queda de 7 metros de altura

Comunicação por bluetooth BLE: com o aplicativo de telefone iOS e Android: RK Link

Registrador de dados Registra a ID do usuário, a ID da estação, a calibração e o histórico de teste de resposta, 
os eventos de alarme e as tendências de alarmes

Acessórios padrão Clipe jacaré, capa protetora de borracha, adaptador de calibração

Aprovações ATEX/Inmetro

Garantia 03 anos



GASES DETECTÁVEIS

Gases Faixa de medição (incrementos) Declaração de precisão Alarmes predefinidos

Slot de Sensor: Monóxido de Carbono (CO) e Sulfato de Hidrogênio (H2S)

H
2S

 / 
CO

Se
ns

or
 ú

ni
co

0-2.000 ppm (1 ppm) ± 5% da leitura ou ± 5 ppm CO

1º: 39 ppm
2º: 58 ppm
3º: 1.200 ppm
TWA: 25 ppm
STEL: 200 ppm
Ultrapassagem: 2.000 ppm

0-200,0 ppm (0,1 ppm) ± 5% da leitura ou ± 2 ppm H2S

1º: 8,0 ppm
2º: 30,0 ppm
3º: 100,0 ppm
TWA: 10,0 ppm
STEL: 15,0 ppm
Ultrapassagem: 200,0 ppm

H
2S

A
pe

na
s

EC

0-200,0 ppm
(0,1 ppm) ± 5% da leitura ou ± 2 ppm H2S

1º: 8,0 ppm
2º: 30,0 ppm
3º: 100,0 ppm
TWA: 10,0 ppm
STEL: 15,0 ppm
Ultrapassagem: 200,0 ppm

CO H
2 

Co
m

pe
ns

ad
o

EC 0-2.000 ppm ± 5% da leitura ou ± 2 ppm CO

1º: 39 ppm
2º: 58 ppm
3º: 1.200 ppm
TWA: 25 ppm
STEL: 200 ppm
Ultrapassagem: 2.000 ppm

Slot de Sensor 2: Combustíveis (Metano como padrão)

CH
4 /

 H
C

Ca
ta

lít
ic

o

0-100 %LEL (1% LEL) ± 5% da leitura ou ± 2 %LEL

1º: 10% LEL
2º: 25% LEL
3º: 50% LEL
Ultrapassagem: 100% LEL

Slot de Sensor 3: Oxigênio (O2)

O
2

EC

0-40 %VOL
(0,10 %VOL) ± 0,5 %VOL O2

Baixo 1º: 19,5%
Baixo 2º: 18,0%
Alto: 23,0%
Ultrapassagem: 40,0%

Slot de Sensor 4: Tóxicos e CO2

SO
2

EC

0-100,00 ppm 
(0,05 ppm)

± 10% da leitura ou ± 5% da escala 
total

1º: 2 ppm
2º: 5 ppm
3º: 100 ppm  
TWA: 0,25 ppm
STEL: 0,25 ppm

CO
2 %

VO
L

IR

0-10,00% VOL
(0,01%)

± 5% da leitura ou ± 2 ppm

1º: 0,50% VOL 
2º: 3,00% VOL
3º: 4,00% VOL 
TWA: 0,50% VOL
STEL: 3,00% VOL

CO
2 p

pm 0-10.000 ppm
(20 ppm)

1º: 5.000 ppm
2º: N/A
TWA: N/A
STEL: N/A



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Película de proteção para o display Bomba de amostragem manual (kit de amostragem)

Capa resistente ao calor Carregador múltiplo (até 5 detectores simultâneos)

Capa de couro Cabo IrDA para transferência de dados do datalogger

Pulseira de velcro Software para datalogger (SW-GX-3R)

Maleta para transporte Bateria recarregável BUL-3R com carregador unitário

Bomba automática 
acoplável 
RP-3R (Pro)

• Amostragem com 
mangueira de até 30 m

Estação para Teste de Resposta
e Ajuste de Calibração 
SDM-3R 

• Calibra, checa alarmes, efetua teste de resposta 
e recarrega
• Realiza automaticamente calibrações e testes 
pré-agendados
• Economiza gás no modo de Teste Rápido
• Conexão de saída Ethernet e USB
• É possível conectar até 10 estações e  
operá-las simultaneamente

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio                                                                                                                                                          V.2


