
DETECTOR FIXO COM BOMBA DE SUCÇÃO PARA GASES EXPLOSIVOS

SD-D58

Modelo SD-D58 (AC) SD-D58 (AC) (GH) SD-D58 (DC) SD-D58 (DC) (GH)

Tipo Tipo GP Tipo NC Tipo GH Tipo GP Tipo NC Tipo GH

Princípio de detecção Combustão 
catalítica

New ceramic Semicondutor Combustão 
catalítica

New ceramic Semicondutor

Gás alvo Gases explosivos Gases explosivos ou tóxicos Gases explosivos Gases explosivos ou tóxicos

Display LED com 4 dígitos de 7 segmentos, lâmpadas de três cores (alimentação, alarme de gás e falha)
Exibe concentração de gás, código de falha, itens de manutenção

Faixa de medição 0-100 %LEL Depende do gás alvo 0-100 %LEL Depende do gás alvo

Método de amostragem Amostragem por bomba de sucção automática

Vazão da bomba 1,5 litro por minuto 1,0 litro por minuto

Ponto de alarme 25 %LEL (ponto padrão) Depende do gás alvo 25 %LEL 
(ponto padrão) 

Depende do gás alvo

Tempo de resposta (T90) Até 30 a 60 segundos (Depende do gás alvo. Tempo devido à tubulação não incluso).

Alarme de falha Falha de sistema, falha de sensor e vazão baixa de fl uxo

Contato de alarme Um contato para alarme: Sempre desenergizado (alarma quando energizado) ou sempre energizado (alarma quando desener-
gizado)

Saída externa Sinal de concentração de gás: DC 4-20 mA (resistência de carga linear até 300 Ω)

Contato de alarme (Alarme de gás ou falha de alarme, sensor ou circuito)

Cabo a ser usado
Cabo de alimentação: CVV, 1,25 ou 2,0 mm2 (2 ou 3 núcleos)
Cabo de transmissão: CVVS 1,25 ou 2,0 mm2 (2 ou 3 núcleos)

Cabo de alimentação e transmissão: CVVS 1,25 ou 2,0 mm2 de:
3 núcleos (quando o contato não é usado)
5 núcleos (quando o contato é usado)

Distancia do cabo Dentro de 1 km em caso de CVVS 1,25 mm2

Dentro de 2 km em caso de CVVS 2,0 mm2

Dentro de 250 m em caso de CVVS 1,25 mm2

Dentro de 450 m em caso de CVVS 2,0 mm2

Alimentação 90-121 VAC, 50/60Hz 21,6-26,4 VDC

Dimensão e peso 197 (L) x 286 (A) x 140 (P) mm  / 5,8 Kg

Temperatura e umidade de 
operação

-20 a +50 °C (sem mudança repentina)
Até 95 %UR (sem condensação)

-20 a +53 °C (sem mudança repentina)
Até 95 %UR (sem condensação)

Grau de proteção IP-67 (A prova de poeira e resistente a água)

Classifi cação Certifi cado de prova de explosão aprovado pelo Cepel/Inmetro: Ex d IIB+H2 T4

ESPECIFICAÇÕES 

Modelos
• SD-D58 – AC/DC – GP/NC  

• SD-D58 – AC/DC – GH   

• GD-D58 – AC/DC – GP/NC  

• GD-D58 – AC/DC – GH   

• RP-D58 – AC/DC*1

*1 Bomba de sucção a prova de explosão

CARACTERÍSTICAS GERAIS
• Detector com certifi cado de prova de explosão Ex d IIB+H2 T4
• Estrutura a prova de poeira e resistente a água
         - Grau de proteção IP-67
• Bomba de sucção potente embutida
         - Com sensor de pressão para fl uxo da bomba incluso
• Sensor e bomba de fácil manutenção
         - (Para série SD-D58) Manutenção e calibração possível por 
            uma pessoa só

CARACTERÍSTICAS SD-D58
• Detector Inteligente de Gás
• Modelos SD-D58 – AC/DC
• Sinal de saída analógico (4-20 mA) e contatos relé de saída
• Monitoramento de gás com funções programáveis em PLC
• Sala de controle 
• Indicador de alarme – SD-D58 (AC/DC) 
• Alarmes sonoros/visuais



ESPECIFICAÇÕES ( CABEÇA DETECTORA INTELIGENTE MODELOS GD-D58 – AC/DC)

Modelo GD-D58 (AC) GD-D58 (AC) (GH) GD-D58 (DC) GD-D58 (DC) (GH)

Tipo Tipo GP Tipo NC Tipo GH Tipo GP Tipo NC Tipo GH

Princípio de detecção Combustão 
catalítica

New ceramic Semicondutor Combustão 
catalítica

New ceramic Semicondutor

Gás alvo Gases explosivos Gases explosivos ou tóxicos Gases explosivos Gases explosivos ou tóxicos

Display LED com 4 dígitos de 7 segmentos, lâmpadas de três cores (alimentação, alarme de gás e falha)

Item de Display Exibe concentração de gás, código de falha, itens de manutenção

Faixa de medição 0-100 %LEL Depende do gás alvo 0-100 %LEL Depende do gás alvo

Método de amostragem Amostragem por bomba de sucção automática

Vazão da bomba 1,5 litro por minuto 1,0 litro por minuto

Alarme de falha Falha de sistema, falha de sensor e vazão baixa de fluxo

Cabo a ser usado

Cabo de alimentação: CVV, 1,25 ou 2,0 mm2 (2 ou 3 núcleos) Cabo de alimentação: CVVS 1,25 ou 2,0 mm2 (2 núcleos)

Cabo de transmissão: CVVS 
1,25 ou 2,0 mm2 (4 núcleos)

Cabo de transmissão: CVVS 
1,25 ou 2,0 mm2 (3 núcleos)

Cabo de transmissão: CVVS 
1,25 ou 2,0 mm2 (4 núcleos)

Cabo de transmissão: CVVS 
1,25 ou 2,0 mm2 (3 núcleos)

OBS: Se for alimentar e transmitir com o mesmo cabo, usar:
CVVS 1,25 mm2 (6 núcleos) (GD-D58 DC GP/NC)
CVVS 1,25 mm2 (5 núcleos) (GD-D58 DC GH)

Distancia do cabo Fonte de alimentação e transmissão: 
Dentro de 1 Km em caso de CVVS 1,25 mm2

Dentro de 2 Km em caso de CVVS 2,0 mm2

Conectar alarmes usando o cabo de transmissão

Fonte de alimentação e transmissão: 
Dentro de 250 m em caso de CVVS 1,25 mm2

Dentro de 450 m em caso de CVVS 2,0 mm2

Conectar alarmes usando o cabo de transmissão

Alimentação 90-121 VAC, 50/60Hz 21,6-26,4 VDC

Consumo de energia Máximo de 13 VA Máximo de 8,7 W Máximo de 8,6 W

Temperatura e umidade de 
operação

-20 a +50 °C (sem mudança repentina)
Até 95 %UR (não condensante)

-20 a +53 °C (sem mudança repentina)
Até 95 %UR (não condensante)

Grau de proteção IP-67 (A prova de poeira e resistente a água)

Classificação Certificado de prova de explosão aprovado pelo Cepel/Inmetro: Ex d IIB+H2 T4

ACESSÓRIOS PADRÃO PARA SÉRIE SD-D58
• Bastão magnético
• MC Filtro (com indicação de fluxo)
• Chave Allen
• Chave para conexão de terminal

ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA SÉRIE SD-D58
• Coletor de gás
• Caixa de proteção contra intempéries
• Ferramenta para abertura de tampa do detector
• Proteção para o display

CARACTERÍSTICAS GD-D58
• Cabeça detectora de gás
• Modelos GD-D58 – AC/DC
• Sinal de saída direto para unidades indicadoras (RM-5000 / RM-6000)
• Display com leitura do gás 

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1
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