
DETECTOR PORTÁTIL PARA GÁS TÓXICO

SC-01
Construído com a última tecnologia de sensores inteligentes da RIKEN KEIKI, o 
SC-01 é um detector de gás tóxico bastante versátil. Os sensores inteligentes são 
intercambiáveis, com o SC-01 automaticamente reconhecendo qualquer troca 
de sensor sem precisar de nenhuma mudança de confi guração. A calibração do 
sensor se mantém nesta troca. Pesando apenas 215 g, este detector tem várias 
funções que o distinguem da concorrência. Por exemplo, o SC-01 oferece sensores 
para Arsina (AsH3), Monóxido de Carbono (CO), Cloro (Cl2), Cianeto de Hidrogênio 
(HCN), Sulfeto de Hidrogênio (H2S), Fosfi na (PH3) e Dióxido de Enxofre (SO2). O cabo 
extensor do SC-01 é único, pois permite que o sensor seja instalado no fi nal da 
mangueira de 3 metros, para monitoramento remoto e resposta rápida.

O display de LCD grande do SC-01 mostra a leitura do gás, nível da bateria, hora 
atual e liga a luz de fundo automaticamente em condições de alarme. Alarmes 
padrões incluem vibração, visual e sonoro, que podem ser ajustados para retentivo 
ou não retentivo. Controlado por um microprocessador, o SC-01 continuamente 
faz uma checagem automática para conexões de sensores, bateria baixa e falha 
de circuito. As pilhas são fáceis de trocar, sem precisar de ferramentas para acessar 
o compartimento de pilhas. Um par de pilhas alcalinas tamanho AA fornece 
autonomia para mais de 250 horas.

O SC-01 é equipado com data logger, que se comunica por meio de uma porta 
infravermelha com um software opcional data logger para computadores. 
Intervalos de calibração e lembretes são ajustáveis e podem ser confi gurados para 
alarmar ou travar o detector assim que o período de calibração tiver acabado.

CARACTERÍSTICAS

• Sensores inteligentes intercambiáveis

• Ampla seleção de gases tóxicos

• Cabo extensor único para monitoramento remoto

• Compacto 63 (L) x 131 (A) x 31 (P) mm

• Leve (215 g)

• 250 horas de autonomia

• Utiliza duas pilhas alcalinas AA

• Alarme sonoro, visual e vibratório

• Data logger padrão

• Capa de borracha protetora resistente a impactos

APLICAÇÕES

• Monitoramento pessoal

• Refi narias / Indústria petroquímica

• Plantas químicas

• Manuseio de materiais tóxicos

• Tratamento de água / esgoto

• Plantas semicondutoras
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Modelo SC-01

Gás alvo Ver Tabela de Sensores abaixo

Princípio de detecção Eletroquímico

Faixa de medição (Resolução) Ver Tabela de Sensores abaixo

Método de amostragem Difusão natural / Cabo extensor de sensor opcional

Display LCD digital, luz de fundo automática durante alarmes

Tipos de Alarme Alarmes de gás: 1º e 2º pontos, alarmes STEL, TWA e OVER
Alarmes de falha: Conexão do sensor, bateria baixa, falha de circuito e erro de calibração

Temperatura e umidade de operação -10 a +40 °C
Abaixo de 95 %UR (não condesante)

Autonomia Mais de 250 horas (25 °C, sem alarmes)

Alimentação 2 pilhas alcalinas tipo AA

Dimensão e peso 63 (L) x 131 (A) x 31(P) mm
215 g

Carcaça Resistente a poeira e respingos d’agua
Protegido de RFI e impactos com capa de proteção de borracha

Classificação Classificado CSA, C/US’, como intrinsecamente seguro
Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C, D

Tabela de sensores

Nome do gás Faixa de medição Resolução

Arsina (AsH3) 0 – 1,5 ppm 0,01 ppm

Cianeto de Hidrogênio (HCN) 0 – 10 ppm 0,1 ppm

Cloro (Cl2) 0 – 3,0 ppm 0,02 ppm

Fosfina (PH3) 0 – 1,0 ppm 0,01 ppm

Monóxido de Carbono (CO) 0 – 75 ppm 0,5 ppm

Sulfeto de Enxofre (SO2) 0 – 6,0 ppm 0,05 ppm

Sulfeto de Hidrogênio (H2S) 0 – 30 ppm 0,2 ppm

ACESSÓRIOS PADRÃO

• Clip tipo jacaré
• Capa de borracha protetora de impactos
• Pilhas Alcalinas AA
• Manual de Instruções em português

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Clip de cinto
• Cabo extensor de 3 m
• Software para datalogger

ESPECIFICAÇÕES

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1


