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    SÉRIE GD-K88 

Detector Fixo para um Gás Tóxico 

 

 

A Série GD-K88 é composta de um detector de gás tóxico por difusão 

natural (GD-K88Ai) e um detector de gás tóxicos por bomba de sucção 

(GD-K88Di). É possível escolher o sensor de uma grande variedade de 

faixas de medição para instalar neste modelo. A Série GD-K88 tem um 

display LCD de fácil leitura e botões para controle. Quando usado com 

barreiras zener intrinsecamente seguras (acessório opcional), a Série GD-

K88 torna-se segura para uso em ambientes perigosos. Seu design 

discreto tem menos de 5 cm de profundidade e é de fácil instalação. Sua 

carcaça com abas facilitam a manutenção. Este detector também 

transmite sinal de saída e pode ser instalado com controladores 

fornecidos pela Nakayama, ou integrados em sistemas PLC ou DCS locais, 

pelo sinal de 4-20 mA (24 VDC, dois fios, alimentação por loop).  

 

O coração de cada detector de gás é o seu sensor. Os sensores para a 

Série GD-K88 são testados por diversos meses, tipicamente resultando 

em uma vida útil de três a cinco anos, gerando um custo baixo ao 

proprietário do detector de gás. Estes robustos sensores eletroquímicos 

possuem resposta rápida, sensibilidade e seletividade.  

 

Com mais de 45 anos de experiência no mercado, a NAKAYAMA tem o 

conhecimento e capacidade de fornecer as tecnologias mais avançadas de fabricação e os sensores mais 

estáveis e duradouros no mundo. Como resultado, a Série GD-K88 oferece um dos mais estáveis 

sensores tóxicos e transmissores no mercado.  

 

PRINCIPAIS VANTAGENS 
 

• Sistema de detecção com alimentação e transmissão 4-20 mA com 2 fios 

• Versão por difusão natural (GD-K88Ai) e por bomba de sucção (GD-K88Di) 

• Comunicação por protocolo HART 

• Equipamento com segurança intrínseca (utilizando barreira zener exclusiva) 

• Estrutura protegida contra gás corrosivo (carcaça de aço inox opcional) 
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ESPECIFICAÇÕES 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

MODELO GD-K88Ai GD-K88Di 
Tipo de amostragem Difusão natural Bomba de sucção 

Gás alvo 
Ver tabela de gases nas próximas página.  
Caso necessite outro gás, entrar em contato com a NAKAYAMA.  

Princípio detecção Célula Eletroquímica 

Display Tela em LCD com 4 dígitos de 7 segmentos 

Método de 
transmissão 

Transmissão por 2 fios 

Especificação de 
transmissão 

Analógica: 4-20 mA DC (resistência elétrica: 300 Ω ou menos) 
Digital: Protocolo HART  

Alimentação 24 VDC (15 a 27 VDC) 

Cabo de transmissão 
Cabo CVVS protegido (1,25 sq) 
2-core  

Distância de 
transmissão 

Até 1 km com cabo CVVS 1,25 sq 

(Até 600 m entre cabeça detectora e barreira zener) 

Aparelho de  
segurança 

Barreira zener (MTL728ac/MTL728+/MTL728-) ou 
Barreira isolante (MTL5541/RN-221N-EJ/KFD2-SCD-EX1.LK) 

Temperatura de 
operação 

0 a 40 °C 

Umidade de 
operação 

30 a 70 %UR (não-condensante) 

Estrutura Tipo caixa com suporte de parede 

Estrutura de 
segurança intrínseca 

Estrutura com classificação de segurança intrínseca, quando utilizado com 

aparelho de manutenção de segurança (barreira zener) 

Classificação de 
segurança intrínseca 

Ex ia IIC T4 

Certificado de 
segurança intrínseca 

TC20741 (TIIS – Japão) 

Dimensões 
Aprox. 100 (L) x 241 (A) x 48 (P) mm 
(porções projetadas exclusas) 

Aprox. 180 (L) x 265 (A) x 66 (P) mm 
(porções projetadas exclusas) 

Peso Aprox. 1,0 kg Aprox. 2,2 kg 
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GÁS ALVO FÓRMULA FAIXAS (escolher uma) 
Arsina AsH3 0-1 ppm / 0-0,2 ppm 

Diborano B2H6 0-0,3 ppm 

Bromo Br2 0-1 ppm 

BTBAS BTBAS 0-15 ppm 

Perfluoro ciclopenteno C5F8 0-50 ppm 

Ácido acético CH3COOH 0-30 ppm 

Metilsilano CH3SiH3 0-20 ppm 

Cloro Cl2 0-3 ppm / 0-1,5 ppm 

Trifluoreto de cloro ClF3 0-1 ppm / 0-0,6 ppm / 0-0,3 ppm 

Monóxido de carbono CO 
0-75 ppm / 0-150 ppm / 0-300 ppm /          
0-1.000 ppm 

Fosgênio COCl2 0-0,3 ppm 

Fluoreto de carbonila COF2 0-6 ppm 

DEA DEA 0-15 ppm 

DMA DMA 0-15 ppm 

EMA EMA 0-15 ppm 

Flúor F2 0-3 ppm 

Germano GeH4 0-0,8 ppm 

Peróxido de hidrogênio H2O2 0-3 ppm 

Sulfeto de hidrogênio H2S 0-30 ppm / 0-1 ppm / 0-3 ppm 

Seleneto de hidrogênio H2Se 0-0,2 ppm 

Brometo de hidrogênio HBr 0-6 ppm / 0-9 ppm 

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

Cianeto de hidrogênio HCN 0-15 ppm / 0-30 ppm 

Fluoreto de hidrogênio HF 0-9 ppm / 0-5 ppm / 0-3 ppm / 0-1,5 ppm 

Iodeto de hidrogênio HI 0-5 ppm 

Ácido nítrico HNO3 0-20 ppm 

Iodo I2 0-1 ppm 

MMA MMA 0-15 ppm 

Hidrazina N2H4 0-5 ppm / 0-10 ppm 

Tetróxido de nitrogênio N2O4 0-5 ppm / 0-30 ppm 

Amônia NH3 0-75 ppm 

Óxido de nitrogênio NO 0-100 ppm 

Dióxido de nitrogênio NO2 0-15 ppm 

Ozônio O3 0-1 ppm / 0-0,6 ppm  
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Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio    V.0 

GÁS ALVO FÓRMULA FAIXAS (escolher uma) 
Trifluoreto de fósforo PF3 0-10 ppm 

Fosfina PH3 0-1 ppm 

R-123 R-123 0-100 ppm 

Disilano Si2H6 0-15 ppm 

Trisilano Si3H8 0-15 ppm 

Silano SiH4 0-15 ppm 

Dióxido de enxofre SO2 0-6 ppm / 0-30 ppm 

TEA TEA 0-15 ppm 

TMA TMA 0-15 ppm 
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