
SISTEMA INDICADOR DE GÁS MULTI-CANAL

CARACTERÍSTICAS
• Compatíveis com séries RM-570A e RM-580
• Grá� co de barra e indicação digital
• Alto nível de visibilidade
• Baixo consumo de energia
• Suporta função de comunicação RS-485
• Atende a RoHS (Restrição a certas substancias perigosas)
• Padrão global

Modelos

GP-5001

Gases explosivosNC-5001

NC-5001W

NP-5001 Gases explosivos 
Gases inertes

SP-5001
GH-5001

Gases explosivos
Gases tóxicos

EC-5002 Gases tóxicos

OX-5001
Oxigênio

OX-5002

RM-5002 Entrada 4-20 mA para gases explosivos, gases 
tóxicos, oxigênio, etcRM-5003

Série RM-5000

DESIGNAÇÃO DE COMPONENTES 

Botão Reset

Buzina

Luz indicadora

Luz de falha Abra a tampa

Botão para reiniciar 
os alarmes

Fica ligada enquanto  
o detector está 
energizado

Acende caso haja 
falha

Interruptor de alimentação

APLICAÇÕES
• Aplicações de Gás Natural e GLP
• Re� narias
• Plantas químicas
• Plantas de fabricação de semicondutores
• Engenharia
• Serviços públicos
• Estações de energia
• Siderúrgicas
• Processo de laminação automotiva

Display
Exibe o nome e 
concentração do gás

Luz de alimentação
Fica ligada enquanto  o 
detector está energizado

LED 1º alarme
Pisca quando passa do 
1º ponto de alarme

LED 2º alarme
Pisca quando passa do 
2º ponto de alarme

Luz de falha
Acende caso haja 
falha

Abra a tampa
• Interruptor de alimentação
• Porta de conexão com computador
• Interruptor Mode
• Interruptor ALM1/
• Interruptor ALM2/
• Interruptor Test/Set
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INDICAÇÃO

INDICAÇÃO DA COR DO LCD

O display exibe a concentração de duas formas, grá� co de barra e leitura digital. Além disso, o LCD irá mudar de 
cor dependendo da concentração, para que possa con� rmar detecção de gás a uma distancia. 

Escala máxima

Exibe a escala máxima

Indicação do grá� co de barra

Divide a escala máxima em 50

Indicador de manutenção

Acende quando está no modo de 
manutenção

Indicação digital

Exibe concentração do gás e 
mensagem (7 segmentos)

Nome do gás e mensagem

Exibe nome do gás e 
mensagem (14 segmentos)

Indicador de comunicação

Exibe durante comunicação 
com unidade mestre no uso do 
RS-485

Inibição

Exibido na con� guração de “pointskip”, 
e neste modo não tem alarmes

Escala dupla

Aparece no caso de 
especi� cação de escala dupla

Corrente/voltagem

Exibido durante o modo de 
manutenção

Unidade de detecção

Exibe a unidade de detecção, 
dependendo da especi� cação 
do gás

SISTEMA DE MONITORAMENTO EXTENSO

Máximo de 32 pontos podem ser conectados para a comunicação RS-485. 

Unidade mestre PC, PLC, DCS, etc



www.nakayama.com.br

COMPATIBILIDADE COM SÉRIES RM-570A/RM-580

Pode ser usado com sistemas existentes RM-570A e RM-580, utilizando a caixa de conexão 5000-CC, sem 
precisar de novos serviços de instalação. Além disso, é compatível com peças de reposição das séries 
existentes para facilitar expansões. 

Unidade indicadora
Série RM-5000

Caixa de conexão
5000 - CC

Séries RM-570A/RM-580
Painéis de indicação

Séries RM-570A/RM-580
Unidade individual

Série 
RM-5000

GP-5001
NC-5001
NC-5001W

NP-5001 SP-5001 GH-5001 EC-5002 OX-5001 OX-5002 RM-5002 RM-5003

Gás alvo Gás 
explosivo

Gás inerte e 
explosivo

Gás explosivo ou tóxico Gás tóxico Oxigênio Gás explosivo, tóxico ou 
oxigênio

Display LCD (Leitura digital e no grá� co de barras <3 cores: verde, amarelo e vermelho>)

Princípio de detecção 
aceitável

Combustão 
catalítica ou 
new ceramic

Condu-
tividade 
térmica

Sensor MOS/ 
catalítico

Semicondu-
tor

Célula ele-
troquímica

Célula galvânica Sinal de 4-20 mA

2 � os 3 � os

Sinal de entrada 
aceitável

Sinal direto do sensor Sinal de 4-20 
mA

Sinal direto 
do sensor

Sinal de 4-20 mA

Cabo aplicável CVV-4C CVVS-4C CVV-4C CVVS-3C CVVS-2C CVVS-3C

Distância máxima Máximo de 2,0 km Máximo de 
600 m

Máximo de 
2,0 km

Depende da cabeça 
detectora

Sinal de saída Saída de transmissão de energia elétrica (não-isolada) 4-20 mA DC, carga máxima de 300 Ω

Métodos de alarme Alarme de gás: Lâmpada que pisca ou acende: Vermelho (ALM1), Vermelho (ALM2), retentivo ou não retentivo
Alarme de falha: Lâmpada laranja piscante (FAULT), não retentiva

Relés Normalmente energizados ou desenergizados. Contato normalmente aberto ou fechado. 0,5 A em 100 VAC ou 1,5 A em 30 VDC

Temperatura e umi-
dade de operação

-10 a +40 °C 
10 a 90 %UR (não condensante)

Alimentação 24 VDC ±10%

Consumo de energia Máximo 7W Máximo 3W Máximo 2W Máximo 3W Máximo 2W Máximo 8W

Dimensão e Peso Aproximadamente 120 (A) x 29,6 (L) x 92 (P) mm / Aproximadamente 100 g

Carcaça Tipo cartão com uso de display frontal encaixado em uma caixa (de uma unidade ou várias).

ESPECIFICAÇÕES

Modelo TAN-5000 TAN-5000L

Tipo de alarme Alarme retentivo (silenciável) Alarme retentivo (não silenciável)

Método de alarme de gás Alarme sonoro – buzina. Cessa após reiniciar o alarme.

Método de alarme de falha Auto-reiniciante. Após a condição de falha ser restaurada, este alarme cessa. 

Contatos de alarme Normalmente energizados ou desenergizados. Contato normalmente aberto ou fechado. 

Temperatura e umidade de operação -10 a +40 °C (14 a 104 °F) / 10 a 90 %UR (não condensante)

Consumo de energia Máximo de 2W

Dimensão e peso Aproximadamente 120 (A) x 29,6 (L) x 92 (P) / Aproximadamente 80 g

Estrutura Tipo cartão com uso de display frontal encaixado em uma caixa (de uma unidade ou várias).

UNIDADE DE BUZINA

Especi� cações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1


