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   RX-8000 
 

Detector Portátil Multigás Para HC/O2 

ou CH4/O2 
 

Detector multigás portátil com dois sensores 

HC/O2 ou CH4/O2, com bomba de sucção 

embutida. Ideal para aplicação naval/offshore. 

Detector portátil com sensor infravermelho 

para HC (gases explosivos) ou CH4 e sensor 

de oxigênio. Bomba de sucção embutida. 

Intrinsecamente seguro e grau de proteção 

IP-67. Recomendado para navios de gás 

natural, GLP e petroleiros. 

 

 

PRINCIPAIS APLICAÇÕES 

• Navio petroleiro, gás natural ou navio de carga 

• Refinarias 

• Indústrias petroquímicas, químicas e de energia 

• Espaço confinado 

• Fabricantes de gases 

• Fornecedores de gases 

• Tratamento de água / resíduos 

• Utilidade pública 
 
 

IDEAL PARA USO 
NAVAL /OFFSHORE E PARA 
MEDIÇÕES EM AMBIENTES INERTES 

CARACTERÍSTICAS 

• Detecção em tempo real para gases combustíveis (0-100 

%LEL/ 0-100 %VOL) e oxigênio 

• Display grande com leituras simultâneas e luz de fundo 

automática 

• Bomba de amostragem de alta capacidade 

• Buzina sonora de alarme com 95 dB 

• Três LEDs brilhantes de alarme 

• Certificado de segurança intrinseca: Ex ia IIC T4 

• Resistente a água e poeira, proteção IP-67 

• Bateria recarregável de íon de Lítio 

• Compacto e leve 

• Design ergonômico com alça de cintura para uso do 

detector sem usar as mãos 

• Datalogger opcional 
• 
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ESPECIFICAÇÕES 

Modelo RX-8000 
 

Gás alvo Gases Explosivos 
(Explosivos com CH4 ou IC4H10) 

 

Oxigênio (O2) 

Princípio de 
detecção 

Infravermelho Célula Galvânica 

Faixa de Medição 
(Resolução) 

0-100 %VOL 
(0,5 %VOL) 

0-100 %LEL 
(0,5 %LEL) 

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

Sensores SENSOR HC IR, DE-
3123 

SENSOR CH4 IR, DE-3123-13 SENSOR O2 OS-BM1  

 

Tempo de resposta (T90) Até 30 segundos Até 20 segundos 

 
Método de amostragem 

 
Bomba de sucção: Mínimo de 0,75 L/min 

 
Display 

 
Leitura digital e gráco de barra 

 
Alimentação 

Bateria de íon de Lítio (3 horas para autonomia máxima): padrão 
Pilha alcalina AA (3 pilhas): opcional 

 

Autonomia Bateria de íon de Lítio: mais de 15 horas 
Pilha alcalina AA: mais de 10 horas 

 

Temperatura e umidade de operação -20 a +50 °C 
Abaixo de 95 %UR (não condensante) 

 

Dimensão e peso 
 

Aprox. 154 (L) x 81 (A) x 127 (P) mm; Aprox.1,0 Kg 

Grau de proteção Equivalente a IP-67 

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

 
 

Funções especiais 

Indicação que mostra alimentação (piloto e indica funcionamento da bomba); 
aviso sonoro e visual de conrmação de funcionamento (a cada minuto);  
função de desligamento de bomba; função de teste de resposta; comunicação 
IrDA; Data logger; Proteção com senha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.2 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

• Bateria para pilhas BUD-8000 

• Mangueira de 8 metros com ponta tipo bóia 

• Mangueira de 30 metros 

• Ponta de amostragem telescópica de até 3 metros 

• Alça para cinto (Utilização sem mãos do detector) 

• Suporte para ponta de amostragem na alça de ombro 

• Capa de couro 

• Maleta para transporte 

• Kit de calibração 

• Software e cabo datalogger 

ACESSÓRIOS PADRÃO 

• Bateria de Lítio BUL-8000 

• Carregador AC 

• Mangueira espiral de 1 metro 

• Ponta de amostragem 

• Alça de ombro 

• Tubo filtrante 

• Fixador do tubo filtrante 

• Manual de Instrução em português 

• Certificado de calibração 
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