
Menor detector de gás portátil
O GX-3R é o menor detector de gás do mercado, pesando ape-
nas 100g e podendo ser confortavelmente utilizado dentro da 
zona de respiração de um trabalhador. Ele monitora simulta-
neamente os gases combustíveis (LEL), O2, CO (sensor de CO 
resistente a H2 opcional) e H2S. 

O GX-3R representa a mais recente evolução da tecnologia 
de detecção de gás utilizando uma nova geração de senso-
res. O sensor de LEL tem um design exclusivo com dois fila-
mentos ativos para aumentar a resistência a contaminações 
por silicone. Se um filamento for contaminado, o outro filamento 
assume a medição. O novo sensor de O2 é tipo eletroquímico com 
um período de vida útil de 3 a 5 anos. O monitoramento de H2S e CO 
estão agora disponíveis em um único sensor.

Os supervisores de segurança apreciarão o indicador de não conformidade. O instrumento pisca 3 luzes LED a cada 
30 segundos nas seguintes condições: se o instrumento não tiver sido testado (teste de resposta), se o prazo de 
calibração estiver vencido ou se houver uma condição de alarme de gás. As 3 luzes LED continuarão piscando uma 
vez a cada 30 segundos até que a condição de não conformidade tenha sido resolvida. O intervalo de 30 segundos 
é ajustável.

A Estação SDM-3R, efetua teste de resposta atendendo a NR-33. Além disto a estação também realiza ajustes de 
calibração, minimizando o tempo e o custo de manutenções. 

GX-3R
Monitor de gás portátil 

para 4 gases:

APLICAÇÕES

• Espaços confinados

• Indústrias Petroquímicas / Refinarias

• Tratamento de água e esgoto

• Siderúrgicas

• Indústrias de Gás

• Mineradoras

• Indústrias de Construção

• Bombeiros

• Usinas Térmicas

• Indústrias Automotivas

• Indústrias Alimentícias

• Indústrias Farmacêuticas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

• Menor e mais leve detector multigás do mercado
• Detecção simultânea de até 4 gases
       - LEL, O2 , H2S e CO | Sensor de CO resistente a H2 (opcional)

• Operação simples por 2 botões
• Indicador de Não Conformidade
• Alarmes: sonoro, vibratório e visual
• 3 pontos de alarmes ajustáveis pelo usuário
• Carcaça ultra resistente a impactos com capa de borracha removível
• Display LCD com iluminação automática
• 25 horas de operação (bateria de íon de lítio)
• Sensores e filtros de fácil substituição
• Design resistente a água e poeira, IP66/68
• 03 anos de garantia



ESPECIFICAÇÕES

Gases a serem 
detectados

(CO)
Resistente a H2

Monóxido de 
carbono (CO)

Sulfeto de Hi-
drogênio (H2S)

H2S Apenas

Gases com-
bustíveis
(Metano como 
padrão)

Oxigênio 
(O2)

Único Sensor

Slot do sensor 1 2 3

Princípio de detecção Eletroquímico Eletroquímico Eletroquímico Combustão 
catalítica Eletroquímico

Faixa de medição 0-2.000 ppm 0-200,0 ppm 0-100% LEL 0-40% VOL

Resolução 1 ppm  0,1 ppm 1% LEL 0,1% VOL

Precisão ± 5% da leitura 
ou ± 2 ppm CO

± 5% da leitura 
ou 
± 5 ppm CO (o 
que for  maior)

± 5% da leitura ou ± 2 ppm H2S 
(o que for maior)

± 5% da leitura 
ou 
± 2% LEL (o que 
for maior)

± 0,5% VOL O2

Método de amostragem Amostragem por difusão natural (acessórios opcionais: bomba de amostragem manual ou bomba automática 
acoplável RP-3R)

Display LCD com luz de fundo automática e inversão de tela

Alarmes predefinidos 
(ajustável pelo usuário)

1º: 39 ppm
2º: 58 ppm
3º: 1.200 ppm
TWA: 25 ppm
STEL: 200 ppm
Ultrapassagem:           
2.000 ppm

1º: 39 ppm
2º: 58 ppm
3º: 1.200 ppm
TWA: 25 ppm
STEL: 200 ppm
Ultrapassagem: 
2.000 ppm

1º: 8,0 ppm
2º: 30,0 ppm
3º: 100,0 ppm
TWA: 10,0 ppm
STEL: 15,0 ppm
Ultrapassagem: 
200,0 ppm

1º: 8,0 ppm
2º: 30,0 ppm
3º: 100,0 ppm
TWA: 10,0 ppm
STEL: 15,0 ppm
Ultrapassagem: 
200,0 ppm

1º: 10% LEL
2º: 25% LEL
3º: 50% LEL
Ultrapassagem: 
100% LEL

Baixo 1º: 19,5%
Baixo 2º: 18,0%
Alto: 23,0%
Ultrapassagem: 
40,0%

Tipos de alarmes Alarmes de gás: 3 Alarmes crescentes, STEL, TWA, alarme de ultrapassagem de escala máxima. O2 baixo / alto.
Alarmes de falhas: desconexão do sensor, bateria fraca, erro de circuito, ultrapassagem de prazo de calibração

Display de alarmes Alarmes de gás: LEDs piscando, buzina contínua (100 db a 30 cm), valor de gás piscando, vibração
Alarmes de falhas: LEDs piscando, buzina intermitente (95 db a 30 cm), exibição da mensagem de erro

Umidade e temperatu-
ra de operação

-20°C ~ 50°C, 10 a 90% de UR, não condensante (ambiente contínuo)
-40°C ~ 60°C, 0 a 95% de UR, não condensante (ambiente temporário, 15 minutos)

Tempo de resposta Dentro de 30 segundos (T90)

Alimentação Bateria de íon de lítio (BUL 3R) de aproximadamente 25 horas (modo normal), após uma carga completa de 3 
horas

Aprovações ATEX/Inmetro

Dimensões e peso Aproximadamente 58 (L) x 65 (A) x 26 (P) mm / 100g

Material da carcaça À prova de explosão, resistente a poeira e água, com grau de proteção IP66/68
Resistente a queda de 7 metros de altura

Botões de Controle Dois botões: POWER/MODE e AIR

Registro de dados 
(datalogger)

Registra a ID do usuário, a ID da estação, o histórico de calibrações e testes de resposta, os eventos de 
alarmes e as tendências de intervalo de alarmes.

Acessórios padrão Clipe jacaré, capa de borracha protetora, carregador e adaptador de calibração

Garantia 03 anos



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Película de proteção para o display Bomba de amostragem manual (kit de amostragem)

Capa resistente ao calor e Capa de couro Carregador múltiplo (até 5 detectores simultâneos)

Pulseira de velcro Cabo IrDA para transferência de dados do datalogger

Maleta para transporte Software para datalogger (SW-GX-3R)

Bomba automática 
acoplável 
RP-3R

• Amostragem com 
mangueira de até 30 m

Estação para Teste de Resposta
e Ajuste de Calibração 
SDM-3R 

• Calibra, checa alarmes, efetua teste  
de resposta e recarrega
• Realiza automaticamente calibrações  
e testes pré-agendados
• Economiza gás no modo de Teste Rápido
• Conexão de saída Ethernet e USB
• É possível conectar até 10 estações  
e operá-las simultaneamente
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