
FP-31
Detector portátil de formaldeído

CARACTERÍSTICAS

• Consegue medir baixa resolução de Formaldeído

• Resolução de 0,005 ppm 

• Operação simples

• Basta colocar o TAB no encaixe superior e começar a medição. 

• Leitura fácil com display grande

• Sistema com auto diagnóstico de funcionamento

• Sofre baixa interferência de outros gases

 O FP-31 é o mais novo detector portátil para Formaldeído 
(HCHO) da Riken Keiki. Este aparelho utiliza o método 
de fotometria fotoelétrica com um tablete de detecção 
colorimétrico. A vazão de sucção é controlada por 
microprocessador. O FP-31  tem leitura direta do valor da 
medição no display. O FP-31 pode detectar níveis com 
média de até 0,08 ppm por 30 minutos, nível da World 
Health Organization (WHO).

APLICAÇÕES

• Indústria de móveis e marcenarias

• Indústria de revestimento e polimento

• Madeira projetada

• Médica / veterinária

• Acabamento de pintura resistente a corrosão

• Produção e armazenamento de carpetes

• Indústria de adesivos

• Operações com tratamento de calor



Modelo FP-31
Gás alvo Formaldeído (HCHO) na atmosfera

Princípio de detecção Método de fotometria fotoelétrica

Faixa de medição (resolução) 0 – 0,4 ppm
(0,005 ppm)

0 – 1,0 ppm
(0,01 ppm)

Tempo de detecção 1.800 segundos (30 minutos) 900 segundos (15 minutos)

Display Display digital grande de LCD

Método de amostragem

Temperatura e 
Umidade de operação

-10 a +40 °C
Abaixo de 90 %UR (não condensante)

Datalogger 99 eventos (salvos automaticamente após a medição)

Sistema de diagnóstico Falha no sensor, falha na bomba, falha na pilhas, falha no sistema

Alimentação 4x pilhas alcalinas tamanho AA

Autonomia Aproximadamente 12 horas

Dimensão e peso 80 (L) x 150 (A) x 40 (P) mm
250 g (sem pilhas)

Funções especiais Registro automático de dados, função de relógio, função datalogger
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ACESSÓRIOS PADRÃO
• TAB de detecção (20 unidades)

• 4x pilhas alcalinas tamanho AA

• Encaixe para suporte de tripé

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
• Filtro

• Software datalogger

ESPECIFICAÇÕES
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