
CABEÇA DETECTORA PARA 3 SENSORES 
SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GASES

TRI-HEAD

CARACTERÍSTICAS

• 3 sensores em um invólucro a prova de explosão

• Disponível para %LEL, O2, H2S e CO

• Sensores infravermelhos disponíveis para gases explosivos

• Interface com o painel de controle Beacon 410

• Revestimento do sensor repelente de água

• Sensores de vida útil longa (normalmente mais de dois anos)

Os sensores de conexão direta da Riken Keiki são altamente con� áveis e com 

ótimo custo/benefício. Estes sensores estão disponíveis para gases explosivos 

(%LEL), oxigênio (O2), sulfeto de hidrogênio (H2S) e monóxido de carbono 

(CO) e podem ser conectados a uma variedade de painéis controladores. 

Todos os sensores são a prova de explosão, com proteção de aço sinterizado, 

aprovados para uso em ambientes perigosos. 

A cabeça detectora Tri-Head pode ser usada em ambientes internos e 

externos. A proteção de aço sinterizado utiliza um revestimento patenteado 

que torna os sensores repelentes a água. Além disso, existem proteções 

externas ao sensor contra água, para ambientes muito úmidos. 

Esta cabeça detectora junta três sensores em uma carcaça a prova de 

explosão. Isto reduz o custo de instalação e � ação se comparar a detectores 

� xos de um sensor. Somente um conduite precisa ser passado pelos sensores. 

O Tri-Head é para ser utilizado exclusivamente com o painel de controle 

Beacon 410. Esta cabeça detectora com três sensores é especialmente 

recomendada para aplicações de tratamento de água. 

Sensores Infravermelhos disponíveis para detecção de gases explosivos 

(%LEL).

APLICAÇÕES

• Espaços con� nados

• Estações de esgoto

• Estações de bombeamento de água

• Estações de tratamento de água

• Digestores de biogás
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ESPECIFICAÇÕES

Modelo TRI-HEAD
Gás alvo Gases explosivos 

(%LEL)
Sensor Infravermelho Oxigênio (O2) Sulfeto de Hidrogênio 

(H2S)
Monóxido de Carbono
(CO)Metano 

(CH4)
Hidrocarbonetos
(HC)

Faixa de medição 0-100 %LEL 0-100 %LEL 0-25 %VOL 0-100 ppm 0-300 ppm

Princípio de detecção Catalítico Infravermelho Galvânico Eletroquímico

Tempo de resposta 
(T90)

Até 30 segundos Até 30 segundos Até 20 segundos Até 30 segundos

Ambiente de operação

Local Interno ou externo. A prova de explosão para Classe I, Div. 1, Grupos B, C, D (equivalente Ex d IIB+H2)

Temperatura -40 a +85 °C -20 a +50 °C -20 a +45 °C

Umidade 0 a 99 %UR (Não condensante)

Carcaça

Caixa principal Alumínio fundido, a prova de explosão, revestimento de epóxi

Sensores Aço Inox Aço Inox Aço Inox

PAINEL CONTROLADOR BEACON 410

• Painel controlador para até 4 sensores 

• Display digital de todos os sensores com nome do gás e concentração

• 3 alarmes programáveis para cada sensor

• Até 3 relés programáveis para cada sensor

• Sistema inteligente que fornece excelente estabilidade dos sensores 

• Saída 4-20 mA (analógica) & Modbus (digital) padrão

• Carcaça a prova de intempéries NEMA 4X

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


