
 

 

 

SÉRIE M2A 
 
O M2A da RKI é um detector de gás fixo que pode operar como 
uma cabeça detectora independente ou fazer parte de um sistema 
integrado. O M2A conecta com saída analógica ou digital em 
qualquer controlador, PLC ou DCS. Utilizando um bastão 
magnético, é possível executar uma calibração não intrusiva. O 
M2A tem a função de correção automática de desvio do zero, que 
resulta em leituras mais estáveis e reduz a necessidade de ajuste 
devido ao tempo de utilização dos sensores. O invólucro do M2A 
não precisa ser aberto para ajustar o ponto zero nem para 
calibração. O detector é projetado para que uma pessoa consiga 
realizar toda a manutenção sozinha. 
 
O M2A é equipado com sinal analógico 4-20 mA junto com um 
sinal digital Modbus. Além disso, tem dois relés para alarmes de 
gases e um relé para alarme de falhas. O display digital das 
concentrações dos gases, assim como as luzes de alarme e falha, 
pode ser visto pela janela frontal. 
 
O M2A representa a mais nova e melhor tecnologia em sensores, 
detectores e transmissores no mercado atualmente. 
 
Esta versão “A” do detector M2 inclui algumas melhorias sobre o 
detector original. Isto inclui um display OLED para operação em 
ambientes frios (até -40 °C), abertura lateral de acesso dos cabos 
para melhor proteção contra vazamento de água, melhoria na 
resistência RFI/EMI e maior proteção contra oscilações e picos de 
energia. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 

• Gases disponíveis: 
o Sensor para Monóxido de Carbono (CO) ou Sulfeto de Hidrogênio (H2S) 
o Sensores para gases tóxicos (CO2, NH3, ASH3, Cl2, ClO2, HCN, PH3 ou SO2) 

• Opera com ou sem uma unidade controladora 
• Leitura digital direta no display OLED com luz de fundo 
• Sinal de saída de 4-20 mA e Modbus (RS-485) como padrão 
• Dois relés programáveis para alarme de gás e um para alarme de falha 
• Calibração não intrusiva por bastão magnético 
• Revestimento patenteado do sensor contra água 
• Configuração fácil através dos botões e menus 
• Sensores de vida longa (2-5 anos para eletroquímicos e 5-10 anos para infravermelho) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Gás alvo H2S 

Sulfeto de 
Hidrogênio 

CO 
Monóxido de 

Carbono 

CO2 
Dióxido de 
Carbono 

NH3 
Amônia 

ASH3 
Hidreto de 

Arsênio 

Cl2 
Cloro 

ClO2 
Dióxido de 

Cloro 

HCN 
Cianeto de 
Hidrogênio 

PH3 
Fosfina 

SO2 
Dióxido de 

Enxofre 
Princípio de 

detecção 
Célula Eletroquímica 

Faixa de 
medição 

0 – 100 ppm 0 – 300 ppm 0 – 5000 ppm 
0 – 5 %VOL 

0 – 50 %VOL 
0 – 100 %VOL 

0 – 75 ppm 0 – 1,5 ppm 0 – 3 ppm 0 – 1ppm 0 – 15ppm 0 – 1ppm 0 – 6 ppm 

Resolução 1 ppm 20 ppm / 0,1 
%VOL 

0,1 ppm 0,1 ppm 0,01 ppm 0,01 ppm 0,1 ppm 0,01 ppm 0,01 ppm 

Tempo de 
Resposta (T90) 

Até 35 segundos Até 30 
segundos 

Até 60 segundos 

Proteção contra 
água Sensor com revestimento patenteado contra água 

ALARMES 
Funções de 

alarme 
Dois pontos de alarme para gás totalmente programáveis (aumentando/diminuindo, retentivo/não retentivo, com/sem atrasos, normalmente 

energizado/desenergizado). Um alarme para falhas. 
Tipo de alarme LEDs visuais: Alarme 1 – Amarelo, Alarme 2 – Vermelho, Alarme de Falha – Vermelho. 

Relés 3 relés de 5 amperes tipo ‘C’ para Alarme 1, Alarme 2 e Alarme de Falha 
PROPRIEDADES FÍSICAS 

Dimensões Altura: 215 mm, Largura: 132 mm, Profundidade: 114 mm 
Display Display alfanumérico com luz de fundo. 8 caracteres por linha. Duas linhas para leitura de concentração de gás. 

Invólucro Carcaça de alumínio fundido, com anel de vedação e revestimento com pó de epóxi. 
Controles Bastão Magnético para calibração e configuração. Com este bastão se faz uma calibração não intrusiva. 

Botões internos também estão disponíveis para calibração e configuração. 
AMBIENTE DE OPERAÇÃO 

Temperatura 
operacional -40 a +40 °C -5 a +40 °C -40 ° C a 50 °C -10 ° C a 40 ° C 

Umidade 
relativa 5 a 95 %UR (não-condensante) 

Local de 
instalação Pode ser instalado em local interno ou externo 

Voltagem 10 – 30 VDC 
SINAL DE SAÍDA 

Analógica Sinal linear 4-20 mA, em até 500 ohms de impedância, correspondendo de zero a escala máxima 
Digital Saída Modbus RTU padrão, totalmente programável, 2 fios, RS-485, 1200 a 19.2k baud 

Controladores Compatível com Beacon 110, Beacon 200, Beacon 410, Beacon 800, assim como a maioria dos PLC / DCS / BMS. 

 
 

Acessórios disponíveis 
• Adaptador de calibração 
• Adaptador para passagem de gás 
• Sirenes e luzes remotas 
• Kit de calibração 
• Bateria de backup 
• Proteção contra água 
• Adaptadores/Painéis com 

unidade aspiradora de ar 
• Datalogger 

 
 

Interface com Painéis Controladores Beacon 
Matriz de fiação do detector M2 com um painel da série 

Beacon 

Detector 
M2A 

Número 
de fios 
para o 
painel 

Distância máxima para o painel 
Fio AWG 

18 
Fio 

AWG 
16 

Fio AWG 14 

3 750 m 1.500 
m 

2.400 m 
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