
Detector portátil vestível com um sensor

Os detectores portáteis de um gás da série GasWatch 3 (ou so-
mente “GW-3”) são os menores e mais leves do mundo! Pesando 
apenas 45 gramas, sua forma compacta permite grande conforto 
e flexibilidade na forma de utilizá-los. Pode ser usado no pulso 
(como um relógio) ou fixado com seu clipe jacaré na sua zona de 
respiração, na lapela, em seu capacete ou em outro equipamen-
to de segurança. Os instrumentos GW-3 utilizam a última geração 
de sensores “Tipo R” da Riken Keiki, com funções avançadas e 
aumento de durabilidade. 

A série GW-3 possui seis modelos para lhe proteger de deficiên-
cia de oxigênio [GW-3(O2)] ou [GW-3(OX)], exposição a monóxi-
do de carbono [GW-3(CO)] ou exposição a sulfeto de hidrogênio 
[GW-3(H2S)]. Para siderúrgicas, aciarias, refinarias, ou outros am-
bientes que precisem de sensor de monóxido de carbono com 
resistência a hidrogênio, temos o modelo [GW-3(C-)]. E temos o 
modelo com sensor duplo [GW-3(CX)] para monitoramento simultâneo de deficiência de oxigênio e exposição a 
monóxido de carbono. 

Os detectores de gás GW-3 têm uma autonomia de até 4.000 horas, através de sua bateria interna de lítio. O modelo 
GW-3(C-) tem autonomia de até 2.500 horas e o modelo GW-3(CX) tem autonomia de até 2.000 horas. Esta grande 
autonomia dá ao GasWatch 3 um excelente valor e um baixo custo total de operação.

GasWatch 3

MODELOS GASWATCH 3

Modelo GW-3 (OX)

Modelo GW-3 (O2)

Modelo GW-3 (HS)

Modelo GW-3 (CO)

Modelo GW-3 (C-)

Modelo GW-3 (CX)

Concentração do gás Ícone de operação

Data e hora Unidade

Nome do gás Carga da bateria

O GW-3 (CX) exibe simultaneamente as concentra-
ções de monóxido de carbono e oxigênio.
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Gás alvo: Oxigênio (O2) | Sensor eletroquímico

Gás alvo: Oxigênio (O2) | Sensor galvânico

Gás alvo: Sulfato de hidrogênio

Gás alvo: Monóxido de carbono

Gás alvo: Monóxido de carbono (redução de interferência H2)

Gás alvo: Monóxido de carbono e oxigênio



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Pulseira tipo relógio Adaptador de calibração

Clipe de cinto Capa de couro

Capa resistente a calor4 Alça para braço

Filtros Software Data Logger

ACESSÓRIOS PADRÃO

1x bateria de lítio CR2450 

1x clipe tipo jacaré

ESPECIFICAÇÕES

MODELO GW-3 (O2) GW-3 (OX) GW-3 (HS) GW-3 (CO) GW-3 (C-) GW-3 (CX)

Gás alvo O2 O2 H2S CO CO (resistente 
H2)

CO O2

Princípio de medição Galvânico Eletroquímico

Faixa de medição 0 a 40.0 %VOL 0 a 40.0 %VOL 0 a 200.0 ppm 0 a 2.000 ppm 0 a 2.000 ppm 0 a 2.000 ppm 0 a 40.0 %VOL

Resolução 0,1 %VOL 0,1 %VOL

0,1 ppm (0-
30 ppm)
1,0 ppm (30-
200 ppm)

1 ppm (0-100 ppm)
10 ppm (100-2.000 ppm) 0,1 %VOL

Amostragem Difusão natural

Tipos de alarme Retentivo (configuração de fábrica) ou auto-reset

Padrões de alarme LEDs piscam, buzina intermitente, alarme vibratório e leitura no display pisca

Alarme padrões (ajus-
táveis)

1°: 18,0 %VOL
2°: 19,5 %VOL
3°: 23,0 %VOL

1°: 8 ppm
2°: 30 ppm
3°: 100 ppm
TWA: 10 ppm
STEL:15 ppm

1°: 39 ppm
2°: 58 ppm
3°: 1.200 ppm
TWA: 25 ppm
STEL: 200 ppm

1°: 18,0 %VOL
2°: 19,5 %VOL
3°: 23,0 %VOL

Volume da buzina 80 dB ou mais (a 30 cm) 

Temperatura de operação1 -20 a +50 °C -20 a +60 °C2

Umidade de operação
10 a 90 %UR
(sem con-
densação)

0 a 95 %UR (sem condensação)3

Autonomia aproximada 4.000 horas 2.000 horas 4.000 horas 2.500 horas 2.000 horas

Alimentação Bateria de íon de lítio, tipo moeda, modelo CR2450

Classificação Certificado como intrinsecamente seguro: Ex ia IIC T4 Ga

Grau de proteção Equivalente a IP66/68 (2 metros, 1 hora)

Tamanho e peso Aprox. 63 (L) x 42 (A) x 22 (P) mm
Aprox. 45 g

Funções principais Registro de dados; alarmes sonoro, visual e de vibração; alarmes STEL e TWA (quando aplicável); calibração 
rápida; exibição de leitura de pico; exibe temperatura.

1 As faixas de temperatura são aplicáveis quando não há uma mudança repentina de temperatura.
2 Condições ambientais para período de aprox. 15 minutos. Temperatura ambiental para operação contínua é de -20 a +50 °C.
3 Condições ambientais para período de aprox. 15 minutos. Umidade ambiental para operação contínua é de 10 a 90 %UR (sem condensação).
4 Esta capa não possui certificação para áreas explosivas.

FORMAS DE UTILIZAÇÃO

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio                                                                                                                                                          V.1


