
EC-600
DETECTOR FIXO PARA MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

CARACTERÍSTICAS

• Aceita um dos três tipos de alimentação (120 VAC, 24 VDC, 2x pilhas alcalinas AA)

• Mudança de cor do display (Normal – verde; advertência – amarelo; alarme – vermelho).

• Função de compensação de pressão (Sensor interno de correção de pressão). 

• Menor e mais leve que a versão anterior (EC-500)

• Aumento do tamanho do display

• Indicadores no display: Funcionamento do microprocessador, alimentação AC/DC, carga da pilha alcalina, 
nome do gás, concentração do gás e unidade de medição. 

• Operação facilitada através de seus quatro botões

O modelo EC-600 é um detector de Monóxido de Carbono (CO) para ambientes fechados, 
com uma faixa de medição de 0 a 150 ppm. Este detector pode ser alimentado por 
voltagem AC, voltagem DC ou pilhas alcalinas (com autonomia de aproximadamente um 
ano). Além disso, o detector ainda tem um sensor de correção de pressão atmosférica, 
para evitar alterações indevidas de leitura por causa da pressão do ambiente. O EC-600 é 
equipado com um sensor eletroquímico para monóxido de carbono para ter uma 
resposta rápida e de baixo custo. Este sensor de longa vida é substituível em campo sem 
nenhuma ferramenta necessária. 

Caso haja mudança na concentração de monóxido de carbono no ambiente, o usuário é 
notificado com um alarme sonoro (buzina) e o display muda de cor 
(verde/amarelo/vermelho).
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ACESSÓRIOS PADRÃO
• Manual de instruções em português

V.1

ESPECIFICAÇÕES

Método de alarme Alarme sonoro e visual (Mudança de cor do fundo do display)

Tempo de resposta (T90) Até 30 segundos

Controles Quatro botões de controle: MODE; seta para cima “ ”; seta para baixo “  ”; SET.

Modelo EC-600

Gás alvo

Princípio de detecção Célula eletroquímica

Método de amostragem Difusão natural ou sensor remoto

Faixa de medição
(Resolução)

0-150 ppm
(1 ppm)

Monóxido de carbono (CO)

Display

- LCD digital com três dígitos de sete segmentos
- Fundo com mudança de cor de para indicar situação
- Indicadores: Funcionamento do microprocessador; 
alimentação AC/DC (caso haja); carga da pilha alcalina (caso haja); 
nome do gás; concentração do gás; unidade de medição. 
- Para versão com pilha alcalina, a luz de fundo ficará desligada 
em situação normal. 

Tipos de alarme Dois alarmes pré-configurados para leitura de gás:
1º alarme: 50 ppm
2º alarme: 100 ppm
Alarme de falha: Anormalidade no sensor; falha do relógio; falha de sistema. 

Autonomia Operação contínua caso alimentado com voltagem VAC ou VDC.
Aproximadamente um ano com 2x pilhas alcalinas (tamanho AA), 
sem alarmes e sem leituras. 

Consumo máximo 5 V

Alimentação 120 VAC ±10% 24 VDC ±10% 2x pilhas alcalinas (tamanho AA)

3 W -

Sinal de saída
4-20 mA ou 0-1 V (não isolado)

Contato de alarme Dois relés (Retentivo ou não retentivo) -

0-1 V (não isolado)

Dimensão e peso 120 (A) x 80 (L) x 35,3 (P) mm
(Sensor remoto: 96 (A) x 40 (L) x 35,5 (P) mm)
VAC: 200 g; VDC: 180 g; Pilhas: 230 g.
(Sensor remoto: 55 g)

Distância sensor remoto O sensor remoto utiliza cabos para comunicar com o EC-600 
dos seguintes tamanhos: 3, 5, 10 ou 20 metros. 

Temperatura e umidade de operação 0-40 °C
Até 90 %UR (não condensante)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
• 

• 

• 

Sensor remoto 

Suporte de parede

Adaptador de calibração 


