
 

 
 
 
 

 

RX-8700 
DETECTOR DE GÁS PORTÁTIL PARA HC / O2 / H2S (BAIXO) / H2S (ALTO) 

 
Aplicações: 

 Navio petroleiro 
 Navio de gás natural / GLP 
 Navio cargueiro 
 Refinarias / Petroquímicas / Indústrias 

Químicas 
 Espaços confinados 
 Fabricantes de gás / fornecedores de gás 
 Industrias de energia 
 Tratamento de água / resíduos 
 Utilidades públicas 

 
Características: 

 Leitura em tempo real para gases 
explosivos 100 %LEL/100 %VOL, O2 e H2S 
em baixa e alta escala 

 Display com leitura simultânea grande 
com luz de fundo automática 

 Bomba interna de sucção com grande capacidade 
 Alarme sonoro alto, com até 95 dB 
 3 alarmes visuais de LED  
 Classificação Ex ia IIC T4  
 Certificado naval MED 
 Resistente a água e poeira (IP-67) 
 Bateria recarregável de íon de lítio 
 Compacto e leve 
 Design ergonômico com alças de cintura para operação sem usar as mãos 
 Software data logger como item opcional 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
ESPECIFICAÇÕES 

  
Modelo RX-8700 

Gás alvo Gases explosivos 
(Calibração com IC4H10) 

Oxigênio 
(O2) 

H2S baixo H2S alto 

Princípio de detecção NDIR (Raio Infravermelho Não-Dispersivo) 
Célula Galvânica 

Faixa de medição 
 

0-100 %LEL 
0-100 %VOL 

0-40 %VOL 
 

0-100 ppm 0-1000 ppm 

Resolução 0,5 %LEL / 0,5 %VOL 0,1 %VOL 0,5 ppm 1 ppm 
Método de amostragem Bomba interna de amostragem: No mínimo 0,75 L / min 
Display Display da leitura digital e com gráficos de barra 
Tipo de alarme Pisca-pisca/campainha intermitente/display de conteúdo 
Método de alarme Falha do sistema/falha do sensor/bateria com voltagem baixa/falha de 

calibração/redução do fluxo/anormalidade de data/hora 
Alimentação Pilha alcalina: Padrão (3x pilhas AA) 

Bateria de Íon de Lítio: Opcional (3 horas para recarga máxima) 
Autonomia Pilha alcalina: mais de 10 horas  

Bateria de Íon de Lítio: mais de 15 horas 
Temperatura e umidade 
de operação 

Temperatura: -20 a +50 °C (-4 a +122 F)  
Umidade: Abaixo de 95 %UR (Não-condensante) 

Tamanho Aprox. 154 (L) x 81 (A) x 163 (P) mm 
Peso Aprox. 1,3 kg 
Grau de proteção Equivalente a IP-67 
Classificação Certificado de segurança intrínseca Ex ia IIC T4 aprovado pelo Cepel/Inmetro 

Certificado naval, aprovado pelo MED 
Funções especiais Luz de fundo do LCD, data logger, display de pico, exibição de dados de log, 

suspensão de funcionamento da bomba 
 
ACESSÓRIOS PADRÃO 

 Compartimento de pilha alcalina, modelo BUD-8000 
 Ponta de amostragem 
 Alça de ombro 
 Tubo filtrante 
 Fixador de tubo filtrante 
 Manual de instruções em português 
 Certificado de calibração 

 
ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

 Compartimento de bateria de Íon de Lítio, BUL-8000 
 Carregador AC 
 Mangueira de até 30 metros com bóia  
 Ponta de amostragem telescópica de até 3 metros 
 Alça para cinto com ferramenta de fixação (utilização sem mãos do detector) 
 Capa de couro 
 Filtro contra água 
 Maleta para transporte 
 Kit de calibração 
 Software datalogger 
 Película de proteção 
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio                                                                                          V.1 


