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    NP-1000 

Detector Portátil para gases explosivos em 
%VOL 
 
 

 
 Gás alvo é selecionável 

A NP-1000 tem gás de base selecionável de 3 gases: Ar, N2 e 
CO2. Leitura direta de 5 gases alvo. Somente um gás (CH4) 
necessita de calibração. 
 
 

 Função de aumento de fluxo 
Capacidade de aumentar o fluxo de bomba (0,35 L/min para 
0,6 L/min) para operações com mangueiras longas. 
 
 

 Alteração automática 
Muda automaticamente de “Faixa Baixa” para “Faixa Alta” e de 
“Faixa Alta” para “Faixa Baixa”. 
 
 

 Filtros opcionais podem ser usados com a ponta de amostragem padrão 
Filtros para remoção de H2S ou silicone podem ser instalados na ponta de amostragem padrão. 
Sulfeto de Hidrogênio ou silicone, que danificam o sensor do NP-1000, pode ser removido com 
esses filtros. 
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ESPECIFICAÇÕES 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

MODELO NP-1000                                             
Método de 
amostragem Bomba de sucção interna com fluxo maior que 0,3L/min ou mais (modo aumento de fluxo)  

Gás alvo CH4 (C3H8, i-C4H10, He, Ar) / H2 

Princípio detecção Condutividade Térmica 

Display 

  Tela em LCD de 7 segmentos, display de medidor de barra (50 divisões) e exibição de 
  informação de status.  

Display digital de 7 segmentos: 0 - 100 %VOL 
Visor do medidor digital de barras: comutação automática 
Baixo alcance: 0 - 10,0 %VOL / Baixo alcance: 0 - 100 %VOL 

Tipo de alarme 
  Alarme de gás: 1º e 2º ponto de alarme 
  Alarme de Falha: Fluxo baixo, sensor desconectado, voltagem baixa de bateria, 
  anormalidade de circuito, anormalidade na faixa de medição. 

Método de alarme   Alarme de gás: Buzina contínua, LED pisca, leitura de gás pisca. 
  Alarme de falha: Buzina intermitente, LED pisca, display exibe condição de falha. 

Tempo de resposta Até 30 segundos 

Alimentação 4 pilhas alcalinas AA  

Temperatura e 
umidade de operação  

  Operação: -20 a +50 °C e 0 a 95 %UR (não condensante) 
  Armazenamento: -25 a +60 °C e 0 a 95 %UR (não condensante) 

Tamanho 80,1 (L) x 124 (A) x 36 (P) mm 

Peso Aprox. 260 g (sem pilhas) 

Grau de proteção  IP67 

Classificação de 
segurança 

Estrutura à prova de explosão intrinsecamente segura Ex ia IIC T4 

Aprovação  
  Certificação à prova de explosão: IECEx, ATEX, TIIS  
  Outros: marcação CE 

Funções principais   Luz de fundo, data logger, indicação log data, leitura de pico, função de aumento de fluxo e 
  seleção de gás alvo. 
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Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio         V.0 

GÁS ALVO FÓRMULA 
Metano CH4 

Propano C3H8 

Isobutano i-C4H10 

Argônio Ar 

Hélio He 

Hidrogênio H2 

GÁS DE BASE FÓRMULA 
Ar - 

Nitrogênio N2 

Dióxido de carbono CO2 


