
GD-70D
DETECTOR INTELIGENTE FIXO PARA GASES TÓXICOS

CARACTERÍSTICAS
• Plataforma comum (Principal/Sensor/Bomba) para todas as 

versões

• Plataforma principal serve para todos os sensores

• Unidade de sensor multifuncional (Sensor inteligente novo)

• Sem tubulação interna na plataforma principal

• Sem bobinas na bumba de sucção

• Fácil substituição de sensor e bomba (não precisa de fer-

ramentas)

• LCD grande para fácil visualização

• Vários métodos de comunicação disponíveis (4-20 mA, NT 

e PoE)

• Custo de manutenção minimizado por funções de fi rmware

• Espaço necessário para instalação reduzido

• Ambientalmente amigável (alimentação baixa e sensores 

recicláveis)

• Padrão global (RoHS)

A nova série de detector e transmissor fi xo modelo 
GD-70D defi ne um novo padrão de desempenho, 
fl exibilidade e versatilidade. 
O GD-70D oferece uma variedade inigualável de 
sensores, incluindo sensores únicos, como o sensor 
específi co para H2.
A bomba interna de sucção de alta capacidade e os 
sensores são fáceis de substituir em poucos segundos, 
sem ferramentas! 
Os sensores inteligentes retém suas informações de 
calibração e do sensor em memória permanente, para 
que os sensores possam ser trocados em campo sem 
necessitar de programação do equipamento. 
Mantendo as informações de calibração, os sensores 
podem até ser calibrados separados do transmissor, 
evitando transporte de gases de calibrar para locais 
externos. O fi rmware do GD-70D automaticamente 
corrige o ponto zero a longo termo e a fl utuação de 
leitura dos sensores, minimizando manutenção e 
maximizando confi abilidade no equipamento. 
O GD-70D pode ser usado como detector individual, 
oferecendo vários protocolos de comunicação para 
sistemas PLC existentes ou pode ser integrado com 
algum painel de controle da série Beacon. 
Todos os GD-70D incluem um display de LCD digital 
grande e de fácil leitura, com gráfi co de barra de três 
cores para verifi cação visual da condição de alarme, 
com relés de alarme programáveis. 
O fl uxo da bomba se ajusta automaticamente, para uma 
operação sem manutenção. Como todas as plataformas 
principais do GD-70D são iguais, sensores podem ser 
trocados sem nenhuma programação ou ferramentas, 
resultando em fl exibilidade máxima para o usuário.
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Modelo

GD-70D GD-70D-NT GD-70D-ET

Sinal de saída 4-20 mA Rede NT Método PoE

Princípio de detecção Difere dependendo da unidade do sensor e do gás alvo (ver tabela na última página)

Método de 
amostragem

Bomba de sucção de 0,5 L/min ±10% com ajuste automático de vazão

Display
Display grande LCD com luz de fundo branca
Exibe concentração de gás, vazão da bomba, status de comunicação, status do pirolisador, gás alvo detectado, 
código do erro e mensagem de erro. 

Método de alarme
1º alarme: LED vermelho
2° alarme: LED vermelho
Falha: LED amarelo 

Relés Terminal de relé para cada um dos alarmes (1°, 2° e falha)

Datalogger Histórico de eventos, alarmes e calibração. Registra tendências de alarme (180 segundos antes e depois do 1º 
alarme)

Temperatura e 
umidade de operação

0-40 °C
30-70 %UR (não condensante) 

Alimentação 24 VDC ±10%, aprox. 1,5 W (Máx. 4 W com o sensor). Obs: Aprox. 2,5 W 
com sensores modelo SGU.

Configuração padrão PoE

Dimensão e peso 120 (A) x 70 (L) x 150 (P) mm
Aprox. 0,9 kg (com sensor incluso) 

Suporte Placa para montagem na parede por 2 ou 3 parafusos inclusa

ESPECIFICAÇÕES
Plataforma principal

Modelo

ESU SGU SSU OSU

Princípio de detecção Eletroquímico Semicondutor Pirolise Galvânico

Gás alvo
Ver tabela de gases ESU

H2, CH4 ou C2H2F2 
(R - 32)

TEOS (SIC8H20O4) Oxigênio

Faixa de medição 0-2.000 ppm 0-15 ppm 0-25 %VOL

Datalogger
Histórico de eventos, alarmes e calibração. Registra tendências de alarme (60 segundos antes e 
depois do 1° alarme)

Unidade de sensores

Para outros gases, entre em contato com a Nakayama
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Modelo PLU-70

Aplicação Detecção de NF3 ou TEOS no ar 

Utilização Unidade pirolisadora fica acoplada ao GD-70D

Lâmpadas LED

LED verde
Aquecimento: Pisca a cada 1 segundo
Funcionamento normal: Acesa fixa
Falha: Pisca a cada 0,2 segundo

Alarme de falha
Falha na unidade pirolisadora
Falha na ventilação
Falha no sistema 

Temperatura e 
umidade de operação

0-40 °C
30-70 %UR (não condensante)

Alimentação 24 VDC ±10%, aprox. 25 W (Max)

Dimensão e peso
120 (A) x 70 (L) x 150 (P) mm
Aprox. 1,2 kg

Unidade pirolisadora

Modelo

SD-70SC-NT SD-70SC-ET

Aplicação Para uso com rede NT Para uso com cabo de ethernet

Display
Display LCD grande com luz de fundo branca
Leitura de gás: Concentração digital e por gráfico de barras
Alarmes: Gás, código de erro e motivo do erro 

Método de alarme
1º alarme: LED vermelho
2° alarme: LED vermelho
Falha: LED amarelo 

Relés Terminal de relé para cada um dos alarmes (1°, 2° e falha)

Datalogger
Histórico de eventos, alarmes e calibração. Registra tendências de alarme (180 segundos antes e 
depois do 1º alarme)

Temperatura e 
umidade de operação

0-40 °C
30-70 %UR (não condensante)

Alimentação 24 VDC ±10%, aprox. 1,5 W (Max 4 W)

Dimensão e peso
120 (A) x 70 (L) x 150 (P) mm
Aprox. 0,9 kg

Unidade conversadora de sinal



www.nakayama.com.br

• NÃO NECESSITA DE FERRAMENTA ESPECIAIS
• ACESSO FÁCIL E RÁPIDO

• UPGRADE SIMPLES DAS UNIDADES EXISTENTES



Gás alvo Fórmula Faixa de medição*

Amônia NH3 0-75 ppm

Pentacloreto de antimônio SbCl5 HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Pentacloreto de arsênio AsCl5 HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Tricloreto de arsênio AsCl3 HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Pentafluoreto de arsênio AsF5 HF 0-9 ppm

Trifluoreto de arsênio AsF3 HF 0-9 ppm

Arsina AsH3 0-0,2 ppm

Tribrometo de boro BBr3 HBr 0-6 ppm

Tricloreto de boro BCl3 HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Trifluoreto de boro BF3 HF 0-9 ppm

Monóxido de carbono CO 0-75 ppm, 0-150 ppm ou 0-200 ppm

Cloro Cl2 0-1,5 ppm

Trifluoreto de cloro ClF3 0-0,6 ppm

Diborano B2H6 0-0,3 ppm

Diclorossilano H2SiCl2 HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Flúor F2 0-3 ppm

Tetracloreto de germânio GeCl4 HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Brometo de hidrogênio HBr 0-6 ppm

Cloreto de hidrogênio HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Fluoreto de hidrogênio HF 0-9 ppm

Hexafluoreto de molibdênio MoF6 HF 0-9 ppm

Pentacloreto de molibdênio MoCl5 HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Óxido nítrico NO 0-100 ppm

Trifluoreto de nitrogênio NF3 0-30 ppm

Ozônio O3 0-0,6 ppm

Fosfina PH3 0-1 ppm

Oxicloreto de fósforo POCl3 HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Pentacloreto de fósforo PCl5 HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Pentafluoreto de fósforo PF5 HF 0-9 ppm

Tricloreto de fósforo PCl3 HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Silano SiH4 0-15 ppm

Tetracloreto de silicone SiCl4 HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Tetrafluoreto de silicone SiF4 HF 0-9 ppm

Tetrafluoreto de enxofre SF4 HF 0-9 ppm

Tetracloreto de estanho SnCl4 HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Triclorossilano SiHCl3 HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Hexacloreto de tungstênio WCl6 HCl 0-6 ppm ou 0-15 ppm

Hexafluoreto de tungstênio WF6 HF 0-9 ppm
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Tabela de gases para os sensores modelo “ESU”

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1

* Os sensores de HBr, HCI e HF conseguem medir vários gases.


