
GX-8000
Detector Portátil Multigás

CARACTERÍSTICAS

• Detecção em tempo real de até 5 faixas de medição de

• Hidrocarbonetos 0-100 %LEL, Metano 0-100 %VOL, O2, H2S e CO. 

• Display digital grande com luz de fundo

• Certifi cado de segurança intrinseca Ex ia IIC T4 Ga

• Grau de proteção IP67, resistente a água e poeira

• Buzina alta de alarme, com 95 dB

• Potente bomba de amostragem interna (0,75 L/min)

• 3 alarmes visuais de LED

• Datalogger padrão

• Design ergonômico com cinto para operação 

sem usar as mãos (opcional)

• Bateria recarregável Lítio-ion 

APLICAÇÕES

• Espaços confi nados

• Refi narias/Industria petroquímicas/Industria química

• Navio petroleiro / navio graneleiro

• Navio de gás natural ou GLP

• Navio químico

• Tratamento de água/esgoto

• Serviços envolvendo fogo/chamas

• Serviços telecomunicação

• Usinas

• Planta de processamento de gás natural

• Serviços de fornecimento de gás natural

• Serviços utilitários

• Indústrias de células de combustível

S e CO. 



Método de amostragem Bomba de amostragem, 0,75 L/min

Display
LCD digital com luz de fundo
Display digital (7 segmentos) e gráfico digital (25 segmentos)

Tipos de alarme
Alarme de gás: 1º e 2º (ajustáveis), STEL, TWA e Ultrapassagem de Escala Máxima
Alarme de falha: Falha de fluxo, falha de sensor, falha de bateria, falha de circuito e falha de calibração

Métodos de alarme
Alarme visual: LEDs piscam
Alarme sonoro: Buzina soa alternando entre timbre baixo e alto. Acima de 95 dB a 30 cm
Display: Valores indicados piscam. Mensagem de alarme aparece e pisca

Temperatura e umidade 
de operação

-20 a +50 °C, abaixo de 95 %UR (não condensante)

Tempo de resposta (T90) Até 30 segundos 

Autonomia
Bateria Lítio-íon: acima de 12 horas
Pilha alcalina AA: acima de 06 horas

Alimentação Bateria Lítio-íon, padrão de fábrica. Pilha alcalina AA (3 pc) opcionais

Dimensão e peso Aprox 154 (L) x 81 (A) x 127 (P) mm. Aprox 1,1 Kg

Grau de proteção Equivalente a IP-67 (A prova de poeira e resistente a água)

Classificação
Certificado de segurança intrínseca aprovado pelo Cepel/Inmetro: Ex ia IIC T4 Ga
Certificado naval, aprovado pelo MED.

Funções especiais
• Indicação que mostra carga (indicação pilot e indicador da bomba), função de desligar bomba, função de teste de 
resposta, comunicação IrDA,
• Data Logger, proteção por senha

 

Gás alvo
Gases explosivos
(CH4, IC4H10, H2, outros)

Oxigênio (O2)
Sulfeto de
Hidrogênio (H2S)

Monóxido de
Carbono (CO)

Princípio de 
detecção

Combustão
Catalítica

Condutividade
Térmica

Célula Galvânica Célula eletroquímica

Faixa de medição
(Resolução)

0-100 %LEL
(1 %LEL)

0-100 %VOL
(1 %VOL)

0-40 %VOL 
(0,1 %VOL)

0-500 ppm
(1 ppm)

0-500 ppm
(1 ppm)

Pontos de alarme 
(ajustáveis)

1º: 10 %LEL
2º: 50 %LEL

N/A 1º: 19,5 %VOL
2º: 23,5 %VOL

1º: 10,0 ppm
2º: 30,0 ppm
TWA: 10,0 ppm
STEL: 15,0 ppm

1º: 25 ppm
2º: 50 ppm
TWA: 25 ppm
STEL: 200 ppm

Modelo GX-8000

ACESSÓRIOS PADRÃO 
• Carregador VAC Entrada: 100-240 VAC, 50/60Hz
• Sonda de amostragem
• Mangueira de amostragem
• Bateria Lítio-íon BUL-8000
• Alça de ombro/pescoço
• Manual de instruções em português
• Certificado de calibração

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 
• Compartimento para pilhas alcalinas, BUD-8000
• Mangueira de amostragem de 8 m com cabeça de amostragem com flutuador
• Mangueira de amostragem de 30 m com bóia 
• Tubo de filtro
• Tubo de junção
• Adaptador de diluidor (para navio graneleiro)
• Alça de cintura
• Suporte de sonda de amostragem na alça de ombro
• Capa de couro
• Caixa de armazenagem, para uso marítimo
• Caixa para carregar 
• Kit de calibração
• Software e cabo datalogger

www.nakayama.com.br

ESPECIFICAÇÕES

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1


