
DETECTOR PORTÁTIL PARA VAZAMENTOS DE GASES

CARACTERÍSTICAS

• Monitora ppm, %LEL e %VOL de Metano, 

assim como O2 e CO. 

• Detector de vazamento em ppm, para até    

10 ppm de CH4

• Modo “Leak Tracker” com alarme visual/sonoro 

para medição de CH4 e CO

• 0 a 100 %VOL de CH4 (Sensor opcional)

• Display altera automaticamente entre %LEL 

e %VOL

• Modo para teste em buracos (Bar Hole)

• Lembrete de teste de resposta

• Lembrete de calibração

• Função de Snap-logging: gravação 

instantânea de dados

• Indicadores de status no display:

         - Bomba funcionando, status do    

            processador e nível de bateria

• Bomba de sucção interna com mangueira 

(opcional) de até 30 metros

• Alarme sonoro, visual e de vibração

• Luz de fundo automática em condição de alarmes

• Baterias intercambiáveis de íons de Lítio ou pilha alcalina

• Carga rápida – recarga completa em 90 minutos

• Botões grandes para uso com luva

• Alarme retentivo (padrão) ou não retentivo

• Invólucro com proteção de borracha para alto impacto

• Até 600 horas de Data Logger com tendências de alarme

• Função de autocalibração ou calibração simples

• Leituras STEL e TWA com função de intervalo de almoço

• 

• Design a prova de poeira e resistente a água (IP-67)

Construído usando a tecnologia de micro-sensores 

de alta qualidade, o GX-2012 Gas Tracer é o menor 

detector de gases da Riken Keiki com até cinco 

sensores e bomba de sucção interna. Pesando 

apenas 350 gramas, o Gas Tracer tem muitas funções 

que o diferenciam da concorrência. Por exemplo, 

pode monitorar gases perigosos para operações 

de gases e tubulações (gases explosíveis, oxigênio 

e monóxido de carbono) e também tem um sensor 

de alta sensibilidade de metano (CH4) que mede 

até 10 ppm. Além disso, consegue medir até 100% 

de volume de Metano e alterar dinamicamente a 

leitura no display entre %LEL e %VOL. O GX-2012 

Gas Tracer é excelente para teste de purga de linha 

de gás e detecção de pequenos vazamentos. 

O display grande do GX-2012 Gas Tracer mostra 

todas as leituras de gases, nível de bateria, hora 

atual e irá acender a luz de fundo automaticamente 

em condições de alarme. O detector tem alarmes 

sonoro, visual e de vibração que podem ser 

Controlados por um microprocessador, o Gas 

Tracer continuamente se checa por falhas nos 

na calibração. O GX-2012 pode operar de forma 

intercambiável com compartimento de bateria 

de íons de Lítio ou de pilhas alcalinas. As baterias 

e pilhas são fáceis de substituir, não precisando 

de nenhuma ferramenta. Lembretes de calibração 

somente alarmar ou travar o detector assim que o 

período determinado acabar. O GX-2012 Gas Tracer 

também é compatível com a estação de calibração 

SDM-2012. 

GX-2012 Gas Tracer
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ESPECIFICAÇÕES

ACESSÓRIOS PADRÃO

• Clip de cinto
• Bico de borracha
• Mangueira de 3 metros
• Ponta de amostragem
• Bateria de íon de lítio
• Carregador AC
 • Capa de couro• Manual de instrução em português

• 

Modelo GX-2012 Gas Tracer
Gás alvo Gases explosivos 

(Padrão Metano)
Metano (CH4)
% Volume

Metano (CH4) 
ppm

Oxigênio (O2) Monóxido de Car-
bono (CO)

Princípio de detecção Combustão Catalítica Condutividade 
Térmica

Semicondutor Célula Galvânica Célula Eletro-
química

Faixa de medição 0-100 %LEL 0-100 %VOL 0-5.000 ppm 
(Opc.) 0-10.000 ppm

0-40.0 %VOL 0-500 ppm

Pontos de alarme 
(ajustáveis)

1º: 10 %LEL
2º: 50 %LEL

N/A Aumento de tom e 
frequência de LEDs 
piscando com o 
aumento de gás

1º: 19,5 %VOL
2º: 23,5 %VOL

1º: 39 ppm
2º: 60 ppm
TWA: 25 ppm
STEL: 200 ppm

Método de amostragem Bomba de amostragem, 0,5 L/min

Display LCD digital com luz de fundo
Display digital (7 segmentos)

Tipos de alarme Alarme de gás: 1º e 2º pontos de alarme, STEL, TWA (ajustáveis) e Ultrapassagem de Escala Máxima

Modo Leak Tracker: Alarme sonoro/visual que aumenta com a concentração de gás 

Método de alarme Alarme de gás: LEDs piscam, buzina soa alternando entre timbre baixo e alto e vibração
Alarme de falha: LEDs piscam, display mostra alarme, buzina soa intermitente e vibração

Temperatura e umidade de 
operação

-20 a +50 ºC 
0 a 95 %UR (não condensante)

Tempo de resposta (T90) Até 30 segundos

Autonomia Bateria Lítio-íon: 10 horas
Pilhas alcalinas AA: 15 horas

Alimentação Bateria íons de Lítio
Pilha alcalina AA (3 unidades) 

Dimensão e peso Aprox 71 (L) x 143 (A) x 43 (P) mm
Aprox 350 g

Carcaça

Controle Cinco botões: POWER / ENTER, DISPLAY, AIR, RESET, SHIFT

Pode ser vendido com 1, 2, 3, 4 ou 5 sensores. 
Bateria de íon de lítio ou pilha alcalina.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Mangueira de amostragem de até 30 metros
• Maleta de transporte
• Compartimento de pilha alcalina
• Estação de teste de resposta e calibração SDM-2012
• Software e cabo datalogger
• Carregador veicular (12 VDC)

V.2

Design com alta proteção a poeira e resistente a água, com grau de proteção IP-67. Estrutura de plástico resistente 
a alto impacto e RF com revestimento de borracha protetora.


