
Detectores fixos de gás para interior de fornos ou dutos

A Riken Keiki desenvolveu esta linha de detectores 
de gás fixos para o monitoramento de NMP ou gases 
explosivos, diretamente dentro de fornos ou dutos, 
para aplicações em altas temperaturas. Utilizando um 
sensor de combustão catalítica instalado na ponta de 
um inserto de 250 mm, junto com uma flange de insta-
lação acoplado no detector de gás, se consegue fazer 
este tipo de medição com segurança e confiabilidade.

SÉRIE SD-2500

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS APLICAÇÕES

• Monitoramento preciso do gás, diretamente dentro do forno/duto

• Solventes com altos pontos de ebulição podem ser medidos

• Concentração exibida no display integrado (SD-2500 / SD-2600 / SD-2700)

• Operação simples e calibração não-intrusiva com bastão magnético (SD-2500 / SD-2600 / 
SD-2700)

Forno de secagem de solvente, 
fábrica de bateria de íon de lítio, 
impressão de rotogravuras, labo-
ratório de teste de motores, etc.

NMP (N-METILPIRROLIDONA)

Modelo Classificação Temperatura Indicação de 
gás

GD-A2400
À prova de 
explosão (Ex 
IIC T3)

0~160oC

Sem display, 
precisa painel 
indicador

SD-2500 Possui display

GASES EXPLOSIVOS EM GERAL

Modelo Classificação Temperatura Indicação de 
gás

SD-2600
À prova de 
explosão (Ex d 
IIC T2)

0~200oC

Possui display

SD-2700 Sem certifica-
ção Ex 0~250oC



VISÃO GERAL DA SÉRIE SD-2500

Os modelos GD-A2400, SD-2500, SD-2600 e SD-2700 são detectores de gás por difusão natural, com a utilização de um inserto. 
Com este longo comprimento (250mm), este sensor pode ser instalado em altas temperaturas. Estes modelos são perfeitos para 
monitorar gases explosivos dentro de fornos e dutos.

SENSOR

FLANGE DE INSTALAÇÃO

INSERTO (250 mm comprimento)

CORPO PRINCIPAL

ENTRADA DE CABOS / ALIMENTAÇÃO / SINAL DE SAÍDA

LED alimentação
LED alarme de falha

LED alarme de gás

DISPLAY (Concentração 
de gás)

* Somente para SD-2500, 
SD-2600 e SD-2700.



DIAGRAMA DE CONEXÕES

POR QUE É NECESSÁRIO ESTE INSERTO LONGO COM SENSOR?

A concentração dos gases pode não ser uniforme quando medidos em um ambiente externo. Uma medição diretamente dentro 
do forno ou duto possui mais precisão.

Por motivo de segurança, é necessário monitorar os locais onde as concentrações dos gases são altas, dentro dos fornos de 
secagem e dutos de exaustão. O inserto de 250 mm tem tamanho adequado para estes tipos de aplicação.
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O SD-2500, SD-2600 e SD-2700 possuem sinal de saída 
4-20 mA. Portanto, é possível monitorar sua leitura em 
sistemas supervisórios (PLC, DCS, etc)!

O GD-A2400 exibe sua leitura 
através de um painel indicador!



ESPECIFICAÇÕES

Modelo GD-A2400 SD-2500 SD-2600 SD-2700

Princípio de medição Combustão catalítica

Gás alvo N-Metilpirrolidona (NMP) Gases explosivos

Método de medição Inserto direto

Faixa de medição 0-100 %LEL1 0-100 %LEL

Display Não possui 4 dígitos de LED (7 segmentos)

Temperatura de operação2 Inserto: -20 a +160 °C
Gabinete: -20 a +50 °C

Inserto: -20 a +200 °C
Gabinete: -20 a +50 °C

Inserto: -20 a +250 °C
Gabinete: -20 a +50 °C

Alimentação Via painel indicador 24 Vcc ±10%, consumo: aprox. 3 W (máximo)

Cabo de alimentação CVVS 1,25 mm2 4 fios CVVS 1,25 mm2 3 fios (alimentação / 4-20 mA)

Sinal de saída Sinal direto sensor Concentração de gás via 4-20 mA DC linear

Relé de alarme Não possui. Utilizar do
painel indicador

Alarme de gás (padrão) e falha (opcional).
Contato 30 Vcc, 0,5 A ou 250 Vca, 0,5 A

Classificação Ex d IIC T3 Ex d IIC T2 Não certificado

Tamanho e peso
Inserto: aprox. 34 (D) x 250 (A) mm

Gabinete principal: aprox. 148 (L) x 161 (A) x 88 (P) mm
Peso: aprox. 4,6 Kg

Funções principais Registro de dados, alarmes STEL e TWA (quando aplicável), calibração rápida, exibição de leitura de 
pico, exibe temperatura

Acessórios padrão Bastão magnético (exceto GD-A2400)
Alavanca de instalação de fios

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio                                                                                                                                                          V.1

DIAGRAMA DE CONEXÕES

1 Necessita painel indicador para mostrar leitura.
2 As faixas de temperatura são aplicáveis quando não há uma mudança repentina de temperatura.


