
 

 
 
 
 

 

SDM-6000 
ESTAÇÃO DE TESTE DE RESPOSTA E 
CALIBRAÇÃO PARA GX-6000 
ESTAÇÃO INDIVIDUAL 
 
A SDM-6000 é uma ferramenta de manutenção versátil que 
automatiza o serviço de um detector de gás portátil GX-6000. 
Esta estação pode ser usada como um dispositivo autônomo 
para carregamento, calibração e teste de resposta, com 
todos os registros armazenados automaticamente para 
upload futuro para um PC via cartão SD (software e cartão SD 
incluídos). 
 
ESTAÇÃO MULTI MÓDULO 
As estações de calibração SDM-6000 são modulares e podem 
facilmente se conectar sem a necessidade de quaisquer 
tubos ou cabos. Uma fonte de energia pode energizar até 10 
estações de calibração de SDM-6000. Também podem ser conectadas até 10 estações de 
calibração a um PC para carregamento, calibração, teste de resposta e arquivamento 
automáticos de dados. Mesmo se os instrumentos estiverem desligados,  as rotinas 
automatizadas vão ligar os instrumentos e funcionar conforme programado. Todos os dados 
coletados do software PC Controller também podem ser centralizados em um local de rede 
acessível por qualquer pessoa com o software PC  Controller com acesso ao local da rede. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Estação individual: 
 A estação é autônoma (sem necessidade de PC);  
 Carrega, calibra e realiza teste de resposta e teste de alarme;  
 O software incluído coleta calibração, teste de resposta, histórico de alarme e registro 

de exposição de instrumentos; 
 Liga e desliga automaticamente os instrumentos para calibração programada;  
 Aceita o GX-6000 com ou sem a capa de borracha. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
Design modular: 
 Carrega, calibra e coleta dados de até 10 instrumentos simultaneamente;  
 Não é necessário tubulação, adaptadores ou fios para conectar as estações;  
 Possui uma fonte de energia para todas as estações; 
 Configura os parâmetros do GX-6000 e centraliza os dados do instrumento de várias 
 estações e locais para um local de rede; 
 Porta Ethernet para conectividade LAN; 
 Consegue programar calibração automática/teste de resposta; 
 Módulo opcional de expansão de válvula para até seis cilindros de gás;  
 Impressora opcional com bateria. 
 
 
 
ESPECIFICAÇÕES  
 

 Modelo SDM-6000   
Display Cristal líquido TFT de painel táctil (3,5 polegadas, 320 × 240 QVGA, RGB1677 milhões de 

cores) com luz de fundo 
LED 3 cores (verde, vermelho e laranja); 

Cada status é indicado por Iluminação/Piscando. 
Teste de resposta Valores de configuração padrão 

Tempo de passagem de ar: 15 segundos, tempo do gás: 20 segundos, tempo de limpeza 
do ar: 5 segundos; Tolerância: ± 50%; calibração automática: DESLIGA; verificação da 
função alarme automático: LIGA; Impressão automática: DESLIGA. 
Faixa de ajuste 
Tempo de passagem de ar: 15 à 120 segundos; 
Tempo do gás: 20 à 120 segundos; 
Tempo de limpeza do ar: 5 à 120 segundos; 
Tolerância: ± 10% à 50%; 
Calibração automática: LIGA, DESLIGA; 
Verificação da função de alarme automático: LIGA, DESLIGA; 
Impressão automática: LIGA, DESLIGA; 
Resultado do teste de resposta: exibido no display. 

Calibração  Valores de configuração padrão 
Tempo de passagem de ar: 30 segundos, tempo de gás: 90 segundos, tempo de limpeza 
de ar: 3 segundos; Verificação da função alarme: LIGA, impressão automática: DESLIGA. 
Faixas de ajuste 
Tempo de passagem de ar: 15 à 120 segundos; 
Tempo do gás: 20 à 120 segundos; 
Tempo de limpeza do ar: 5 à 120 segundos; 
Verificação da função de alarme automático: LIGA, DESLIGA; 
Impressão automática: LIGA, DESLIGA; 
Resultado da calibração: exibido no display. 

Alimentação 
(adaptador AC) 

100 à 240 VAC à 50/60 Hz 

Dimensão e peso 
 
 

13,0 (L) x 33,0 (A) x 18,3 (P) cm; 
Aproximadamente 1,7 kg 

Temperatura da 
operação e umidade 

0 a 40 °C, abaixo de 95 %UR (sem condensação) 



 

 
 
 
 

Entrada USB de 
impressora 

Tipo A: conecta impressora na SDM-6000 (SII, DPU-S245) via cabo USB 

Conector RJ-45 Entrada Ethernet para conexão LAN 

Slot para cartão SD Compatível com cartões SD e SDHC 

Conector comum Conecta SDM-6000 (máximo de 10 unidades) e SV-3 

Entrada  4 entradas: gás 1, gás 2, gás 3 e ar 

Certificação  Marcação CE 

Funções padrão  Recarga, monitoramento do status do encaixe da tampa de calibração, função LIGAR, 
verificação de alarme de ativação, multi-idioma (inglês, alemão, japonês, coreano, russo, 
português, espanhol, italiano, francês), retro iluminação, função de buzina, 
autodiagnostico para conexão de instrumentos. 

Acessório padrão  Manual de operação, filtro, placa de conexão, placa de montagem na parede, software 
PC Controller 

Software Software PC Controller incluso como padrão. Compatível com Windows 7 e Windows 10 

Acessório operacional  A válvula solenoide SV-3 adiciona 3 entradas adicionais de gás de calibração; 
Adaptador AC (saída de 15W), adaptador AC (saída de 100W); 
Software utilitário de estação de calibração; 
Gás de calibração e reguladores; 
Tubulação; 
Impressora a bateria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Informações de pedido  
81-SDM6000 Estação de acoplamento GX-6000 com filtro de partículas, suportes de conexão, cartão 

SD, e leitor de cartões SD USB. 

81-SDM6000-01 Estação de calibração para SDM-6000, inclui filtro de partículas, suportes de conexão, 
tubo de escape, cabo USB para PC, cartão SD, leitor de cartões SD USB, cabo ethernet e 
unidade única de adaptador AC. 

81-SDM6000-02 Estação de calibração para SDM-6000, inclui filtro de partículas, suportes de conexão, 
tubo de escape, cabo USB para PC, cartão SD, leitor de cartões SD USB, cabo ethernet e 
multi unidade de adaptador AC. 

81-SDM6000-03 Estação de calibração para SDM-6000, inclui filtro de partículas, suportes de conexão, 
tubo de escape, cabo USB para PC, cartão SD, leitor de cartões SD USB, cabo ethernet, 
unidade única de adaptador AC, regulador de fluxo de demanda e tubulação de gás de 
cal. 

81-SDM6000-04 Estação de calibração para SDM-6000, inclui filtro de partículas, suportes de conexão, 
tubo de escape, cabo USB para PC, cartão SD, leitor de cartões SD USB, cabo ethernet, 
unidade única de adaptador AC, regulador de fluxo de demanda, tubulação de gás de 
cal, 58AL cyl H2S/CO/CH4/O2 e suporte do cilindro. 

81-SDM6000-05 Estação de calibração para SDM-6000, inclui filtro de partículas, suportes de conexão, 
tubo de escape, cabo USB para PC, cartão SD, leitor de cartões SD USB, cabo ethernet, 
unidade única de adaptador AC, regulador de fluxo de demanda, tubulação de gás de 
cal, 58AL cyl 100 ppm de isobutileno/ar e suporte do cilindro. 

81-SDM6000-06 Estação de calibração para SDM-6000, inclui filtro de partículas, suportes de conexão, 
tubo de escape, cabo USB para PC, cartão SD, leitor de cartões SD USB, cabo ethernet, 
unidade única de adaptador AC, regulador de fluxo de demanda, tubulação de gás de 
cal, 34AL cyl 100 ppm de isobutileno/H2S/CO/CH4/O2 e suporte do cilindro. 

81-SDM6000-07 Estação de calibração da SDM-6000 para GX-6000, inclui filtro de partículas, suportes de 
conexão, tubo de escape, cabo USB para PC, cartão SD, leitor de cartões SD USB, cabo 
ethernet, unidade única de adaptador AC, regulador de fluxo de demanda, tubulação 
de gás de cal, 34AL H2S/CO/CH4/O2 e suporte do cilindro. 

81-SDM6000-08 Estação de calibração do SD-6000 para GX-6000, inclui filtro de partículas, suportes de 
conexão, tubo de escape, cabo USB para PC, cartão SD, leitor de cartões SD USB, cabo 
ethernet, unidade única de adaptador AC, 2 reguladores de fluxo de demanda, 
tubulação de gás de cal, 34AL H2S/CO/CH4/O2 e suporte do cilindro, 34AL HCN/N2 e 2 
suportes de cilindro.  

81-SV3 Unidade de válvula solenoide SV-3, com suportes de conexão, para 6 expansões de 
cilindro com a SDM-6000. 

Caso necessite, solicite informações adicionais.  
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