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ADVERTÊNCIA: TODAS AS PESSOAS QUE TÊM OU TERÃO 
A RESPONSABILIDADE DE USAR, FAZER MANUTENÇÃO OU OFERECER 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ESTE PRODUTO DEVEM LER E ENTENDER 
CUIDADOSAMENTE TODO O CONTEÚDO DESTE MANUAL. A NÃO 
UTILIZAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO CORRETAMENTE PODE RESULTAR EM 
FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

DECLARAÇÃO JURÍDICA
Teledyne, o logotipo da Teledyne, Gas Measurement Instruments, GMI e Gasurveyor 700 são 
marcas registradas e/ou não registradas da Teledyne Gas Measurement Instruments Ltd, também 
conhecida como "a Empresa".

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta documentação pode ser reproduzida, de 
nenhuma forma, nem por nenhum meio, nem usada para criar nenhuma obra dela derivada 
(como tradução, transformação ou adaptação) sem a permissão, por escrito, da Empresa.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows NT, Windows 
Vista, Windows 7, Windows 10, Internet Explorer e MS-DOS são marcas comerciais ou marcas 
registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Solaris e JAVA são 
marcas comerciais ou registradas da Sun Microsystems, Inc. Todos os outros nomes de produtos 
ou serviços pertencem a seus respectivos proprietários.

DESCRIÇÃO
Este Manual do Usuário fornece informações para uso apenas com o Monitor de Gás Portátil 
Gasurveyor 700 (ou "o monitor").

RESPONSABILIDADE
Todos os cuidados foram tomados na elaboração deste guia de usuário, mas a Empresa não se 
responsabiliza por erros ou omissões e suas consequências. As informações contidas neste guia 
do usuário estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este manual do usuário não constitui uma 
especificação ou base para um contrato.

O gás natural canalizado tem um intervalo de composições e, em alguns casos, pode ser 
quimicamente similar aos gases não canalizados presentes na atmosfera. Portanto, qualquer 
produto Teledyne GMI que inclua uma função de teste de gás canalizado é apenas para fins 
de indicação e aconselhamento e não deve ser considerado o único indicador para confirmar  
o tipo de gás presente no ambiente. A Teledyne GMI não deve, portanto, ser responsabilizada 
por qualquer custo direto ou custo consequencial, perdas ou despesas incorridas pelo usuário que 
confia exclusivamente em uma função de teste de gás canalizado para determinar a presença de 
gás natural canalizado.

NOTIFICAÇÕES DE MODIFICAÇÕES
A Empresa tem como objetivo notificar os clientes sobre as alterações pertinentes na operação do 
produto e manter este guia de usuário atualizado. Devido à melhoria contínua do produto, pode 
haver diferenças operacionais entre o produto mais recente e este guia.

Este guia do usuário é uma parte importante do monitor, e deve ser consultado durante toda  
a vida útil do produto.
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SOFTWARE
Qualquer software fornecido deve ser usado apenas neste produto e não pode ser copiado sem 
a permissão por escrito da Empresa. É proibida a reprodução ou descompilação dos programas 
ou algoritmos incorporados. A propriedade de tal software não é transferível e a Empresa não 
garante que a operação do software será livre de erros ou que ele atenderá aos requisitos do 
cliente.

CONSELHOS PARA DESCARTE
Descarte o monitor cuidadosamente e respeitando o meio ambiente. Se devolvido, a Empresa 
descartará o monitor sem custo.

ÁREAS DE USO
A exposição a certos produtos químicos pode resultar na perda da sensibilidade do sensor. 
Quando tais ambientes forem conhecidos ou houver suspeita, recomendamos a realização de 
verificações de resposta com maior frequência. Os compostos químicos que podem causar perda 
de sensibilidade incluem silicones, chumbo, halogênios e enxofre.
Fatores ambientais podem afetar as leituras dos sensores. Isso inclui mudanças de pressão, 
umidade e temperatura. Note que tanto as mudanças de pressão quanto de umidade também 
podem afetar a quantidade de oxigênio presente na atmosfera.
Não use o monitor em atmosferas potencialmente perigosas e que contenham mais do que 21% 
de oxigênio. 

ADVERTÊNCIA:  QUALQUER INDICAÇÃO COM SUBIDA RÁPIDA NA 
ESCALA SEGUIDA POR UMA INDICAÇÃO DECRESCENTE OU INSTÁVEL 
PODE INDICAR UMA CONCENTRAÇÃO DE GÁS ALÉM DO LIMITE 
SUPERIOR DA ESCALA, O QUE PODE SER PERIGOSO.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE USO
O monitor foi projetado para uso em ambientes hostis. O monitor é selado de acordo com a norma 
IP55 e, se não for submetido a mau uso ou danos intencionais, fornecerá muitos anos de serviço 
confiável.
O monitor pode conter sensores eletroquímicos. Em condições de armazenamento prolongado, 
esses sensores devem ser removidos. Esses sensores contêm um líquido potencialmente corrosivo  
e deve-se ter cuidado ao manuseá-los ou descartá-los, especialmente quando houver suspeita de 
vazamento. 
Use somente sondas externas permitidas e especificadas na certificação do produto.
O equipamento não deve ser submetido à exposição prolongada à luz quando não estiver  
em uso.

DIRETIVA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC)
Conforme declarado na Declaração de Conformidade da UE que acompanha o produto, 
a série GS700 foi testada e está em conformidade com a norma EN50270: Compatibilidade 
eletromagnética - Aparelho elétrico para detecção e medição de gases combustíveis, gases 
tóxicos e oxigênio.

CUIDADO: A exposição à energia de radiofrequência fora deste padrão 
pode causar operação errônea.
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1. Sobre este Guia
Este guia instrui o pessoal de detecção de gás sobre os recursos e o uso do Gasurveyor 700 
(ou "o monitor"). Ele também fornece informações sobre configuração, operação, manutenção, 
especificações e solução de problemas. Este guia do usuário pressupõe que o leitor tenha um 
conhecimento básico de procedimentos de detecção de gases. 

1.1. Convenções do Guia
Os seguintes elementos visuais são usados neste guia:

ADVERTÊNCIA:  ESTE ÍCONE E TEXTO INDICAM UMA SITUAÇÃO 
POSSIVELMENTE PERIGOSA QUE, SE NÃO FOR EVITADA, PODE 
PROVOCAR A MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.

Cuidado: Este ícone e texto indicam uma ação ou situação que, se não for 
evitada, pode provocar danos ao equipamento.

Observação: Este ícone e texto designam informações sobre observações especiais 
para o operador.

1.2. Segurança
• Leia e compreenda este guia antes de operar o monitor.
• O monitor deve receber manutenção e ser calibrado regularmente por pessoal totalmente 

treinado e em uma área segura.
• Devem ser usadas somente peças de reposição Teledyne GMI. A substituição dos 

componentes pode prejudicar a segurança intrínseca.
• Se o monitor detectar gás, siga os procedimentos e diretrizes operacionais de sua própria 

empresa.
• Qualquer direito de reivindicação relativo à confiabilidade do produto ou danos 

consequenciais a terceiros contra a Teledyne GMI é afastado se as advertências não forem 
observadas.

• Este equipamento foi projetado e fabricado para proteger contra outros perigos, conforme 
definido no parágrafo 1.2.7 do Anexo II da Diretiva ATEX 2014/34/UE.

• Baterias: As baterias alcalinas ou recarregáveis devem ser trocadas em uma área segura 
e instaladas corretamente antes do uso. Nunca use baterias danificadas ou as exponha a 
calor extremo. Consulte a Seção 6: Manutenção do operador para obter mais detalhes.

ADVERTÊNCIA: PARA EVITAR A IGNIÇÃO EM ATMOSFERAS INFLAMÁVEIS 
OU COMBUSTÍVEIS, REMOVA AS BATERIAS ANTES DA MANUTENÇÃO.

ADVERTÊNCIA: PARA EVITAR A IGNIÇÃO DE ATMOSFERAS INFLAMÁVEIS 
OU COMBUSTÍVEIS, LEIA, COMPREENDA E SIGA OS PROCEDIMENTOS DE 
MANUTENÇÃO DO FABRICANTE.
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ADVERTÊNCIA: PARA REDUZIR O RISCO DE IGNIÇÃO DE UMA ATMOSFERA 
INFLAMÁVEL OU EXPLOSIVA, AS BATERIAS DEVEM SER TROCADAS 
APENAS EM UM LOCAL SABIDAMENTE NÃO PERIGOSO.

ADVERTÊNCIA: PARA REDUZIR O RISCO DE EXPLOSÃO, NÃO MISTURE 
BATERIAS VELHAS COM BATERIAS NÃO USADAS, NEM MISTURE BATERIAS 
DE FABRICANTES DIFERENTES.

ADVERTÊNCIA: NUNCA TENTE RECARREGAR CÉLULAS NÃO 
RECARREGÁVEIS.

Cuidado: Não deve ser usado em atmosferas ricas em oxigênio.

1.2.1 Requisitos adicionais de segurança - Apenas CSA

CUIDADO:  Antes de cada dia de uso, teste em uma concentração 
conhecida de metano, equivalente a 25 - 50% da concentração de 
escala total. A precisão deve estar entre 0 e +20% do valor real. A 
precisão pode ser corrigida pela calibração. (Consulte o Capítulo: 
‘CALIBRAÇÃO’).

CAUTION:  Before each days usage, test on a known concentration of 
methane, equivalent to 25 - 50% of full scale concentration. Accuracy 
must be within 0 to +20% of actual. Accuracy may be corrected by 
calibration. (Refer to Chapter: ‘CALIBRATION’).

ATTENTION: Avant chaque utilisation journalière, testez la réaction 
de l’appareil en utilisant une concentration connue en méthane, 
correspondant à 25-50% de la lecture à fond d’échelle. La précision 
doit se situer entre 0 et +20% de la valeur réelle. La précision peut se 
corriger en étalonnant l’appareil (voir Chapitre: CALIBRATION).

CUIDADO:  Qualquer leitura rápida da escala seguida por uma leitura 
decrescente ou irregular pode indicar uma concentração de gás além 
do limite superior da escala, o que pode ser perigoso. 

CAUTION:  Any rapid up-scale readings followed by a declining or 
erratic reading may indicate a gas concentration beyond the upper 
scale limit, which may be hazardous. 

ATTENTION: Toute lecture dépassant rapidement le maximum de 
l’échelle et suivie par une diminution ou une lecture erronée, indique 
une concentration de gaz supérieure à la valeur maximale de cette 
échelle. Cette lecture n’est pas significative.
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CUIDADO: A substituição dos componentes pode prejudicar a segurança 
intrínseca.

CAUTION: Substitution of components may impair intrinsic safety.

ATTENTION: le remplacement d’un composant peut porter atteinte à la 
sécurité intrinsèque du produit.

CUIDADO: Não carregue em uma área perigosa. Um = 6,78V.

CAUTION: Do not charge in a hazardous area. Um = 6.78V.

ATTENTION: Ne pas charger en zone dangereuse. Um = 6.78V.

Observação:  A CSA avaliou apenas a parte de detecção de gás combustível LEL 
desse monitor quanto ao desempenho.

Note:  CSA have only assessed the LEL combustible gas detection portion of this 
monitor for performance.

Note: CSA a seulement évalué la partie LIE pour la mesure des performances en 
détection de gaz inflammables.

Observação:  O monitor realiza verificação interna da sensibilidade do sensor, que 
durante a calibração impedirá que o sensor seja calibrado se ele foi contaminado ou 
atingiu o fim de sua vida útil. 

1.2.2 Certificação e Aprovações
O monitor tem as seguintes aprovações:

Marca

ATEX
II 2 G   Ex db ia IIC T4 Gb   -20oC ≤ Ta ≤ 50oC

* II 2 G   Ex db ia IIB T3 Gb   -20oC ≤ Ta ≤ 50oC
SIRA 15 ATEX2299X

IECEx
Ex db ia IIC T4 Gb   -20oC ≤ Ta ≤ 50oC

* Ex db ia IIB T3 Gb   -20oC ≤ Ta ≤ 50oC
IECEx SIR 15.0105X

CSA

Classe I, Divisão 1 Grupos A, B, C e D  T4
Classe I, Zona 1   AEx db ia IIC T4 Gb   Ex db ia IIC T4 Gb

* Classe I, Div.1 Grupos C e D  T3
* Classe I, Zona 1   AEx db ia IIB T3 Gb   Ex db ia IIB T3 Gb
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China

Ex d ia IIC T4 Gb
Ex d ia IIB T3 Gb (quando equipado com sensor PPM semicondutor).
GB 3836.1-2010
GB 3836.2-2010
GB 3836.4-2010

* A série GS7xx é certificada para uso com Gás Grupo IIC, Classificação de temperatura T4, 
exceto quando o sensor de gás Semicondutor estiver instalado. Com um sensor de semicondutor 
instalado interna ou externamente, o GS7xx é certificado para Gás Grupo IIB e Classificação de 
Temperatura T3.

1.2.3 Baterias
O GS700 tem 2 opções de bateria:

• Alcalina.
• Bateria recarregável de íons de lítio

Observação: Consulte a Seção 6: Manutenção do operador  para obter mais 
detalhes.

Cuidado: Use apenas as seguintes baterias alcalinas de tamanho ‘D’ 
(LR20) aprovadas:

• ANSMANN:  Industrial ou X-Power

• DURACELL:  Industrial ou Procell

• PANASONIC:  Evolta ou Pro Power

• ENERGIZER:  Industrial

• AMAZON:  Basics

• RAYOVAC:  Fusion (apenas monitores com classificação T3)

CUIDADO: Remova as baterias se o monitor for armazenado por mais 
de 3 meses.

1.2.4 Parâmetros do equipamento
Instrumento GS700:
Um : 6,78 V (bateria recarregável, número de peça - 49221)
Intervalo de temperatura:  -20oC ≤ Ta ≤ 50oC

Carregador GS700:
Um : 250V 
Uo : 6,78V
Intervalo de temperatura:  -20oC ≤ Ta ≤ 44oC
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2. Introdução

2.1. Visão geral do monitor
O Gasurveyor 700 (GS700) é a primeira escolha para todas as aplicações de usinas de 
gás. Medições confiáveis são realizadas usando-se tecnologia inovadora de sensoriamento 
infravermelho, incluindo confirmação instantânea de que a amostra de gás é gás natural.

Esse instrumento leve e robusto é fácil de usar graças a um layout de menus intuitivos em uma tela 
grande. 

2.2. Principais recursos
• Tecnologia infravermelha

• Discriminação do gás natural

• GPS (opcional)

• Comunicação Bluetooth e IrDA

• Detecção de vazamentos de gás, PPM a Volume

• Configuração flexível (faixas de gás e modos de operação)

• Compatível com o GDUnet – Sistema de Calibração Automática Teledyne GMI

2.3. Faixas do monitor
As seguintes faixas estão disponíveis no GS700:

• 0-10.000 ppm Inflamável

• 0-100% LEL Inflamável

• 0-100% VOL Inflamável

• 0-25% Oxigênio (O2)

• 0-1000 ppm Monóxido de carbono (CO)

• 0-100 ppm Ácido sulfídrico (H₂S)

Observação: Consulte a Seção  10: Especificações do monitor  para obter mais 
detalhes.

Observação: Seu GS700 pode não ter todas as faixas instaladas.
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2.4. Modos de operação

Vazamento de gás ao 
ar livre (GLO)

Usado por técnicos para investigar odores ao ar livre ou queixas 
de vazamentos e para localizar vazamentos. Este modo suporta 
o recurso Barhole opcional.

Vazamento de 
gás em ambientes 
internos (GLI)

Semelhante ao modo GLO, mas sem testes Barhole.

Monitor de espaço 
confinado (CSM)

Usado para testes de pré-entrada em espaços confinados e para 
monitoramento pessoal em áreas potencialmente perigosas.

Purga Usada em aplicações de purga de gás e ar.

Pesquisa Usada para encontrar rapidamente pequenos vazamentos 
usando um sensor semicondutor e uma bomba rápida.

Observação: O teste de gás canalizado é um recurso opcional. Quando configurado, 
ele pode estar ativo em TODOS os modos de operação, exceto no CSM.

2.5. Estrutura do monitor

Figura 1: GS700 - Vista direita

Figura 2: GS700 - Vista esquerda

Presilha do chicote

Conexão da sonda 
semicondutora
(Opcional)

Parafuso da base

Alarme visual
(Barra de LED de 
360°)

Bocal de entrada de gás
(com filtro de poeira)

Contatos de carregamento
(Somente recarregável)

Alarme visual
(Barra de LED de 360°)

Presilha do chicote

Campainha

Parafuso da base

Escape de gás
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Figura 3: GS700 - Vista Superior

2.6. Visor
O GS700 é um monitor de gás totalmente configurável e a estrutura do menu e as informações 
exibidas podem variar. 

Figura 4: Exemplo de visor

Observação: A Figura  4 será usada ao longo deste guia de usuário para ilustrar  
o visor principal.

2.6.1 Teclas programáveis
O GS700 possui 4 teclas programáveis que executam operações diferentes dependendo do 
modo e da função.

                    
Figura 5: Teclas programáveis

Se não houver rótulo na tela, as teclas programáveis serão chamadas de B1, B2, B3 e B4 como 
mostrado na Figura 5: Teclas programáveis. 

Alarme visualAlarme visual

Teclas programáveis Visor

Opções de teclas 
programáveis

Barra de status

Leituras de gás/
Janela de informação nº 1

Leituras de gás/
Janela de informação nº 2

B1

B2

B3

B4
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2.6.2 Barra de status
Essa área da tela informa ao usuário o modo de operação atual e exibe ícones que fornecem 
informações sobre o status do monitor.

Figura 6: Barra de status

Ícones da barra de status:

Bateria
Nível atual da bateria.

Registro de dados
O registro de dados está sendo realizado (manual ou automático).

GPS
Piscando - o monitor está adquirindo uma localização GPS.
Sólido - a localização do monitor foi encontrada.

Bomba
A bomba está operando em alta velocidade.

Geiger - alarmes sonoros e visuais desligados
Os alarmes sonoros e visuais são desligados ao usar o recurso Geiger no modo 
Pesquisa.

Geiger - alarme sonoro ligado/alarme visual desligado
O alarme sonoro está ativo ao usar o recurso Geiger modo Pesquisa.

Geiger - alarme sonoro desligado/alarme visual ligado
Os alarmes visuais estão ativos ao usar o recurso Geiger no modo Pesquisa.

Geiger - alarmes sonoros e visuais ligados
Os alarmes sonoros e visuais estão ativos ao usar o recurso Geiger no modo 
Pesquisa.

Barra de status
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3. Operação

3.1. Procedimento operacional
Verifique antes de usar, se:

• O monitor está limpo e em boas condições.

• O filtro de entrada está limpo e em boas condições.

• A linha de amostragem e qualquer outro acessório a ser usados estão em boas condições.

• As baterias estão em boas condições, carregadas e encaixadas corretamente.

• A indicação da bateria fornece capacidade suficiente para a aplicação.

• O monitor está dentro do seu período de calibração.

• O teste de integridade foi bem-sucedido.

• Todas as faixas aplicáveis estão operacionais.

• Não há indícios de falhas.

3.2. Visor de configuração rápida
Este recurso permite que as informações de configuração sejam visualizadas sem que se ligue 
totalmente o monitor (consulte a Figura 7: Visor de configuração rápida).

Com o monitor DESLIGADO, pressione B2 por um segundo. O monitor exibirá:

• Calibração de gás inflamável.

• Lista de sensores instalados.

• Datas de vencimento (serviço, calibração, teste de resposta).

• O GPS está ativado.

Figura 7: Visor de configuração rápida

3.3. Ligação do monitor/Sequência de aquecimento

ADVERTÊNCIA: SEMPRE LIGUE O MONITOR AO AR FRESCO.

Pressione e segure B1 por um segundo para ligar o monitor (consulte a Figura  5: Teclas 
programáveis). O logotipo do instrumento aparece (como mostrado na Figura 8: Tela inicial) e o 
monitor inicia sua rotina de aquecimento.
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Figura 8: Tela inicial

3.3.1 Identificação do monitor
Durante o aquecimento, as informações de número de série, versão de software e status da bateria 
são listadas, conforme mostrado na Figura 9: Aquecimento - ID do monitor.

Figura 9: Aquecimento - ID do Monitor

3.3.2 Data e Hora
A hora e a data são exibidas na parte superior da tela, como mostrado na Figura 10: Aquecimento 
- Datas de vencimento. Verifique se elas estão corretas, pois são usadas com registro de dados.

Figura 10: Aquecimento - Datas de vencimento

3.3.3 Data de vencimento do teste de resposta
A data de vencimento do teste de resposta é exibida abaixo da Data e Hora, conforme mostrado 
na Figura 10: Aquecimento - Datas de vencimento. 

O intervalo pode ser definido de 1 a 30 dias.

Esse recurso pode ser configurado para operar de quatro maneiras:

1. Data de vencimento do teste de resposta desativada - nenhuma data é exibida. O monitor 
não requer um teste de resposta válido para operar.

2. Data de validade do teste de resposta ativada - se vencida, o monitor é desligado.

3. Data de validade do teste de resposta habilitada - se vencida, o aquecimento do monitor 
continua automaticamente.
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4. Data de validade do teste de resposta habilitada - se vencida, o reconhecimento do usuário 
é necessário. Como mostrado na Figura 11: Aquecimento - Teste de resposta vencido.

Se o teste de resposta estiver vencido, o usuário deve:

• Pressionar Continuar para monitorar o aquecimento para continuar.

• Pressionar Desligar para desligar o monitor.

Figura 11: Aquecimento - Teste de resposta vencido

3.3.4 Calibração e Datas de vencimento do serviço
As datas de calibração e de vencimento do serviço são exibidas abaixo da data de vencimento 
do teste de resposta conforme mostrado na Figura 10: Aquecimento - Datas de vencimento.

Calibração A data de vencimento pode ser definida de 1 a 400 dias e a data de vencimento do 
serviço pode ser definida de 1 a 36 meses.

A data de vencimento da calibração é atualizada automaticamente quando todas as faixas do 
monitor são calibradas com sucesso.

O monitor tem cinco opções para alertar ao usuário quando a calibração ou serviço estiver 
vencido:

1. Calibração/Serviço vencido desativado - nenhuma data é exibida. O monitor não requer 
uma calibração ou serviço válido para operar.

2. Calibração/Serviço Vencido ativado - se vencido, o monitor é desligado.

3. Calibração/Serviço Vencido ativado - se vencido, o aquecimento do monitor continua 
automaticamente.

4. Calibração/Serviço Vencido ativado - se vencido, o reconhecimento do usuário é 
necessário. Como mostrado na Figura 12: Aquecimento - Calibração Vencida.

Se a calibração ou o serviço estiver vencido, o usuário deve:

• Pressionar Continuar para monitorar o aquecimento para continuar.

• Pressionar Desligar para desligar o monitor.

Figura 12: Aquecimento - Calibração Vencida
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5. Calibração/Serviço Vencido ativado - se vencido, o usuário pode prorrogar a data de 
vencimento em até 30 dias.

Se a calibração ou o serviço estiver dentro do "período estendido", o usuário ainda deve 
reconhecer que a calibração expirou conforme mostrado na Figura  12: Aquecimento - 
Calibração Vencida.
Se o período estendido expirar, a única opção será desligar o monitor. Como mostrado na 
Figura 13: Aquecimento - Calibração Vencida (desligar).

Figura 13: Aquecimento - Calibração Vencida (desligar)

3.3.5 Teste de integridade
Um teste de integridade verifica se o monitor e a sonda não estão vazando.

Observação: O teste de integridade é um recurso opcional que pode ser solicitado 
durante a aquisição do monitor. Se ativado, a verificação pode ser configurada para 
funcionar uma vez por dia ou a cada ligação.

Quando a tela do teste de integridade é exibida (como mostrado na Figura  14: Teste de 
integridade), bloqueie a entrada de gás (caminho da amostra) por 5 segundos.

Figura 14: Teste de integridade

Se o monitor e a sonda não estiverem vazando, o teste será aprovado (como mostrado na Figura 
15: Aprovação no teste de integridade). Desbloqueie a entrada de gás para continuar. 

Figura 15: Aprovação no teste de integridade

Se um vazamento for detectado no monitor ou na sonda, o teste de integridade falhará (como 
mostrado na Figura 16: Falha no teste de integridade). Uma vez corrigido o vazamento, pressione 
Testar novamente.
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Figura 16: Falha no teste de integridade

3.3.6 Níveis de alarme
Depois que o teste de integridade for concluído com sucesso, o monitor relatará os pontos de 
configuração do alarme para cada faixa (por exemplo, faixa LEL mostrada na Figura  17: 
Aquecimento - Pontos de ajuste do alarme (LEL)).

Figura 17: Aquecimento - Pontos de ajuste do alarme (LEL)

CUIDADO: É responsabilidade do usuário garantir que os pontos 
de ajuste do alarme sejam adequados para a operação segura e os 
requisitos legais do país/indústria em que o instrumento está sendo 
usado.

Observação: Os pontos de ajuste do alarme são configurados durante a aquisição 
do monitor.

3.3.7 Verificação do zero dos sensores
No final do aquecimento, cada sensor é zerado, como mostrado na Figura 18: Aquecimento - 
Verificação do sensor.

Figura 18: Aquecimento - Verificação do sensor

Uma verificação do zero bem-sucedida resulta em uma 'marca' em todos os sensores do monitor 
(como mostrado na Figura 19: Aquecimento - Verificação de sensores bem-sucedida).
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Figura 19: Aquecimento - Verificação de sensores bem-sucedida

Uma falha na verificação do zero resulta em uma mensagem de Falha ou Verificação em 
relação à faixa afetada (como mostrado na Figura 20: Aquecimento - Falha na verificação de 
sensor).

Figura 20: Aquecimento - Falha na verificação do sensor

Se uma falha de zero for detectada, o monitor deve ser reiniciado em ar fresco. Se a falha persistir, 
recalibre o monitor. Se isso falhar, devolva o monitor para uma central de serviço aprovada pela 
Teledyne GMI.

Observação: Se existir uma Falha de Zero, o monitor ainda pode ser usado para 
detectar e disparar o alarme em todas as outras faixas instaladas.

3.4. Desligamento do monitor
Para desligar o monitor, pressione e segure B1 por 3 segundos. Uma contagem regressiva de  
3 para Desligar, como mostrado na Figura 21: Sequência de desligamento começará.

Figura 21: Sequência de DESLIGAMENTO



GAS MEASUREMENT INSTRUMENTS
49391PTBR

Revisão 4
22

Gasurveyor 700
MANUAL DO USUÁRIO

4. Modos de operação
Durante a aquisição do monitor, o GS700 pode ser configurado para ter até 4 dos seguintes 
modos de operação:

• Vazamento de gás ao ar livre (GLO) - com testes opcionais de Barhole

• Vazamento de gás em ambientes internos (GLI)

• Monitor de espaço confinado (CSM)

• Purga

• Pesquisa

Observação: O teste de gás canalizado (PGT) é um recurso opcional. Quando 
configurado, o PGT pode estar disponível em todos os modos de operação, exceto 
no CSM.

Observação: Os nomes do modo e sua sequência na tela podem ser modificados 
durante a aquisição do monitor.

Para alterar o modo de operação, pressione o botão Modo. Isso abrirá a tela de seleção do 
modo, como mostrado na Figura 22: Seleção de modo. 

Figura 22: Seleção de modo

Uma vez selecionado o modo, seu nome curto será exibido na barra de status (como mostrado na 
Figura 23: Modo Ativo).

Figura 23: Modo Ativo

Observação: Após o aquecimento concluído, o monitor seleciona automaticamente 
o modo listado como primeiro na tela de seleção do modo.
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Observação: Algumas das faixas, recursos e funções descritos abaixo são opcionais 
e podem não estar disponíveis no monitor.

4.1. Vazamento de gás ao ar livre (GLO)/Interior (GLI)
Nesses modos, o GS700 atua como um indicador de gás extraindo uma amostra de gás, por 
meio de uma sonda, onde houver suspeita de presença de gás.

4.1.1 Faixas disponíveis
• 0 - 10.000 ppm de metano (sensor semicondutor)

• 0 - 10.000 ppm Inflamável (sensor IV)

• 0 - 100% LEL Inflamável

• 0 - 100% Volume Inflamável

• 0 - 25% Volume de oxigênio (O2)

• 0 - 1.000 ppm Monóxido de Carbono (CO)

• 0 - 100 ppm Ácido sulfídrico (H2S)

4.1.2 Características
Os modos de vazamento de gás ao ar livre (GLO)/Interiores (GLI) apresentam:

• Teste de Barhole (somente modo GLO)

• Alarmes de gás sonoro/visual (opcional)

• Controle da bomba

• Registro de dados manual e automático

• Zeragem do sensor

• Definição automática de faixa inflamável (ppm até LEL até Volume)

4.1.3 Visor

Figura 24: Visor típico de vazamento de gás ao ar livre (GLO)
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4.1.4 Funções de teclas programáveis

Botão Ação

Bomba

Liga/Desliga a bomba.

A funcionalidade do monitor é desativada quando a bomba está desligada 
(como mostrado na Figura 25: Bomba desligada).

Figura 25: Bomba DESLIGADA

Zero1 Zerar todas as faixas de gás.

B/H Entrar no modo Barhole. 
Consulte a Seção 4.1.6: Teste de Barhole para obter mais detalhes.

PGT
Entrar no modo de teste de gás canalizado (PGT). 
Consulte a Seção  4.5: Teste de gás canalizado (PGT) para obter mais 
detalhes.

Registro Realizar um registro manual de todas as leituras do monitor.

Faixa

Alterar a faixa de gás visível na seção principal do visor (como mostrado na 
Figura 26: Alterar faixa).

Figura 26: Alterar faixa

1CUIDADO: Sempre zerar o monitor em ar fresco.

4.1.5 Registro
Por padrão, o registro automático de dados a cada minuto está ativo para todas as faixas.
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4.1.6 Teste de Barhole
O teste de Barhole está disponível apenas no modo GLO (vazamento de gás ao ar livre).

Os Barholes são pequenos buracos, inseridos no chão para ajudar a localizar um vazamento de 
gás de um tubo de gás subterrâneo. As leituras são obtidas colocando uma sonda no Barhole.

O GS700 armazena as seguintes medições durante o teste de Barhole:

• Leituras de gás LEL/Volume (pico e sustentado)

• Hora e Data

• Localização do GPS

Observação: Os alarmes e o controle da bomba são desativados durante um teste 
de Barhole.

Para realizar um teste de Barhole:

1. Certifique-se de que o modo é Vazamento de gás ao ar livre (GLO).

2. Pressione o botão B/H (como mostrado na Figura 27: Botão B/H)

Figura 27: Botão B/H

3. Pressione o botão Sim para iniciar uma nova série de leituras.
Pressione o botão Não para continuar com uma série anterior.

Figura 28: Barhole - Tela 1

O botão Sim limpa a série de Barholes atual e inicia nova com 'Barhole número 01' na próxima 
tela (como mostrado na Figura 29: Barhole - Tela 2). 

O botão Não  manterá os dados existentes. A próxima tela exibirá o próximo número de 
Barhole sem dados (como mostrado na Figura 30: Barhole - Tela 3).

Observação: Cada série pode armazenar até 25 números de Barhole.
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Figura 29: Barhole - Tela 2

Figura 30: Barhole - Tela 3

4. Pressione o botão Iniciar para iniciar o teste de Barhole.
Pressione os botões + ou - para navegar nos números de Barhole.
Pressione o botão Sair para retornar à tela principal Vazamento de gás ao ar livre (GLO).

5. Uma vez iniciado o teste de Barhole, um temporizador será iniciado e a leitura do gás será 
exibida (como mostrado na Figura 31: Barhole - Tela 4). Após a conclusão da amostragem, o 
pico e as leituras mantidas são exibidos como mostrado na Figura 32: Barhole - Tela 5.

Observação: O tempo de amostragem do Barhole pode ser definido durante a 
aquisição do monitor (de 10 a 60 segundos). Por padrão, esse valor é definido como 
15 segundos.

Figura 31: Barhole - Tela 4

O teste pode ser anulado a qualquer momento pressionando-se o botão Anular.

Figura 32: Barhole - Tela 5
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6. Após a amostragem ser concluída, há uma purga que remove qualquer gás residual do 
monitor antes que o próximo Barhole possa ser amostrado. 

Pressione o botão Purga  para iniciar o processo de purga.
Pressione os botões + ou - para visualizar os resultados de outros testes de Barhole.

Observação: A purga continuará até que a leitura de gás seja inferior a 2% de LEL, 
quando um temporizador de contagem de 10 segundos começa (como mostrado na 
Figura 33: Barhole - Purga).

Figura 33: Barhole - Purga

7. Uma vez que a purga esteja concluída, o menu principal de teste de Barhole será exibido com 
o próximo número de Barhole disponível (como mostrado na Figura 30: Barhole - Tela 3).

Para repetir (sobrescrever) um teste de Barhole:

1. Navegue até o teste de Barhole que deseja repetir usando os botões + e -.

2. Pressione o botão Iniciar para iniciar o teste.

3. Uma tela de confirmação de sobrescrição aparecerá (como mostrado na Figura 34: Barhole 
- Sobrescrição). Pressione o botão Sim para continuar com o teste de Barhole ou Não para 
retornar à tela anterior.

Figura 34: Barhole - Sobrescrição

4. Continue com o teste de barhole como descrito anteriormente.

4.2. Monitor de espaço confinado (CSM)
Neste modo, o GS700 atua como um monitor de segurança para uso ao entrar em espaços 
confinados que podem conter misturas de gases perigosos.

Observação: No modo CSM, a bomba funciona continuamente por razões de 
segurança.
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4.2.1 Faixas disponíveis
• 0 - 100% LEL Inflamável

• 0 - 25% Volume de oxigênio (O2)

• 0 - 1.000 ppm Monóxido de Carbono (CO)

• 0 - 100 ppm Ácido sulfídrico (H2S)

4.2.2 Características
Recursos do modo Monitor de espaço confinado:

• Alarmes de gás sonoro/visual

• Registro de dados manual e automático

• Sinal de confiança

• Visualizador de pontos de ajuste de leituras de gás e alarme

4.2.3 Visor

Figura 35: Visor típico do Monitor de Espaço Confinado (CSM)

4.2.4 Funções de teclas programáveis

Botão Ação

Registro Realizar uma gravação manual de todas as leituras do monitor.

Visualizar
Abrir o visualizador de pontos de ajuste de leituras de gás e alarme.
Consulte a Seção 4.2.6: Visualizador de leituras de gás e pontos de ajuste 
do alarme para obter mais detalhes.

Observação: Por razões de segurança, o monitor não pode ser zerado no modo 
CSM.

4.2.5 Registro
Por padrão, o registro automático de dados a cada minuto está ativo para todas as faixas.
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4.2.6 Visualizador de leituras de gás e pontos de ajuste do alarme
No modo CSM, o monitor registra os valores máximos (Max) e mínimo (Min) de gás, bem como 
as exposições de curto prazo (STEL) e de longo prazo (LTEL) para CO e H2S.

Para visualizar os valores registrados:

1. A partir do visor operacional normal, pressione o botão Visualizar uma vez para abrir o 
visualizador. Serão exibidas leituras máximas de gás (max).

2. Pressione o botão Próximo para circular entre os seguintes:

• Valores máximos de gás (Máx)
• Valores mínimos do gás (Mín)
• Exposição STEL atual (STEL)
• Exposição LTEL atual (LTEL)
• Pontos de ajuste de alarme HiHi (Alm HiHi)
• Pontos de ajuste de alarme Hi e Lo(Alm Hi/Lo)
• Pontos de ajuste de alarme LoLo (Alm LoLo)
• Pontos de ajuste de alarme STEL (Alm STEL)
• Pontos de ajuste de alarme LTEL (Alm LTEL)
• Leituras ativas (CSM)

Figura 36: CSM - Visualizador de leituras de gás e pontos de ajuste do alarme

Pressione o botão Apagar  para redefinir os valores Máximo e Mínimo de volta para 0.

3. Pressione o botão Ativo para retornar ao visor operacional normal.

Observação: Se nenhum botão for pressionado, o visor retornará automaticamente 
ao visor operacional normal (ativo) após 5 segundos.

4.3. Purga
Neste modo, o GS700 auxilia na purga das tubulações.

4.3.1 Faixas disponíveis
• 0 - 100% Volume Inflamável

• 0 - 25% Volume de oxigênio (O2)
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4.3.2 Características
Recursos do modo de purga:

• Alarmes sonoros/visuais para faixa de oxigênio (opcional)

• Controle da bomba

• Registro de dados manual e automático

• Zeragem do sensor

4.3.3 Visor

Figura 37: Visor de purga típico

4.3.4 Funções de teclas programáveis

Botão Ação

Bomba

Liga/Desliga a bomba.

A funcionalidade do monitor é desativada quando a bomba está desligada 
(como mostrado na Figura 38: Bomba desligada).

Figura 38: Bomba DESLIGADA

Zero1 Zerar todas as faixas de gás.

PGT
Entrar no modo de teste de gás canalizado (PGT). 
Consulte a Seção  4.5: Teste de gás canalizado (PGT) para obter mais 
detalhes.

Registro Realizar uma gravação manual de todas as leituras do monitor.
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Faixa

Alterar as faixas de gás visíveis na seção principal do visor (como mostrado 
na Figura 39: Alterar faixa).

Figura 39: Alterar faixa

1CUIDADO: Sempre zerar o monitor em atmosfera limpa.

4.3.5 Registro
Por padrão, o registro automático de dados a cada minuto está ativo para todas as faixas.

4.4. Pesquisa
Neste modo, o GS700 é usado para detecção rápida de vazamentos.

Observação: O modo de pesquisa só está disponível para monitores equipados com 
a faixa PPM inflamável.

4.4.1 Faixas disponíveis
• 0 - 10.000 ppm de metano (sensor semicondutor)

• 0 - 10.000 ppm Inflamável (sensor IV)

• 0 - 100% LEL Inflamável

4.4.2 Características
Recursos do modo de pesquisa:

• Alarme (Geiger) do registrador PPM sonoro/visual

• Bomba rápida

• Registro de dados manual e automático

• Zeragem do sensor

• Definição automática de faixa inflamável (ppm até LEL até Volume)
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4.4.3 Visor

Figura 40: Visor típico de pesquisa

4.4.4 Funções de teclas programáveis

Botão Ação

Bomba

Alterne a bomba entre velocidade normal/velocidade alta/desligada.

A funcionalidade do monitor é desativada quando a bomba está desligada 
(como mostrado na Figura 41: Bomba desligada).

Figura 41: Bomba DESLIGADA

Um ícone de bomba aparece na barra de status para indicar a operação 
da bomba de alta velocidade (como mostrado na Figura 42: Bomba de alta 
velocidade).

Figura 42: Bomba de alta velocidade

Zero1 Zerar todas as faixas de gás.

PGT
Entrar no modo de teste de gás canalizado (PGT). 
Consulte a Seção  4.5: Teste de gás canalizado (PGT) para obter mais 
detalhes.

Registro Realizar uma gravação manual de todas as leituras do monitor.

A/V Altere o funcionamento do alarme registrador (Geiger). 
Consulte a Seção 2.6.2: Barra de status para obter mais detalhes.
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1CUIDADO: Sempre zerar o monitor em ar fresco.

4.4.5 Registro
Por padrão, o registro automático de dados está ativo e sendo realizado a cada 4 segundos.

4.5. Teste de gás canalizado (PGT)
O teste de gás canalizado é usado para discriminar metano e outros hidrocarbonetos. Pode 
determinar rapidamente se a fonte de vazamentos de gás é do gás canalizado ou se está 
naturalmente ocorrendo biogás.

O PGT pode ser configurado para estar disponível em todos os modos de operação, exceto no CSM.

Observação: O modo PGT requer um aquecimento adicional de 10 minutos depois de 
ligar o monitor. Durante esse tempo, o PGT piscará e o recurso não estará acessível.

Observação: Este capítulo descreve a funcionalidade do teste de gás canalizado 
para firmware de instrumentos v1.30 (ou posterior). Consulte o Anexo A: Teste de 
gás canalizado (pré firmware v1.30) para obter detalhes sobre como usar o PGT em 
unidades GS700 mais antigas.

Para acessar o PGT e realizar o teste:

1. A partir do visor operacional normal, pressione o botão PGT. Isso abre o menu PGT, como 
mostrado na Figura 42: Menu PGT.

Figura 42: Menu de acesso

2. Pressione o botão Zero para zerar as faixas inflamáveis e começar a amostragem. Isso 
iniciará uma contagem regressiva de 5 minutos (como mostrado na Figura 43: Amostragem 
PGT) durante a qual deve ocorrer a pesquisa de vazamento de gás.

Figura 43: Amostragem de PGT
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CUIDADO: Sempre zerar o monitor em atmosfera limpa.

3. Após o monitor ter feito uma discriminação, a decisão é exibida como mostrado na Figura 44: 
Discriminação PGT. 

  
Figura 44: Amostragem de PGT

Observação: As mensagens 'Somente metano!' e 'Outros Hidrocarbonetos' podem 
ser alteradas durante a aquisição do monitor.

Observação: O GS700 indicará se a amostra de gás é metano ou outros 
hidrocarbonetos, fornecendo:
• A amostra medida é >1% gás de volume
• A fonte amostral contém um mínimo de 2% de Etano

O ponto de decisão melhorará com o aumento da concentração de hidrocarbonetos 
mais pesados na mistura medida (por exemplo, 5% do Etano levará o ponto de 
decisão a 0,5% Vol).

4. Continue a pesquisa até que a contagem regressiva esteja completa ou pressione o botão 
Parar.

5. Após a conclusão da amostragem, a leitura do Pico é exibida como mostrado na Figura 45: 
Resultados PGT.

Figura 45: Resultados PGT

6. Pressione o botão Sair para retornar à tela de funcionamento normal.

Observação: Cada sessão de PGT concluída é registrada no registrador de dados 
do instrumento.
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5. Alarmes
Os pontos de ajuste de alarme (instantâneos, STEL e LTEL) são definidos durante a aquisição do 
monitor. É importante verificar se os pontos de ajuste estão de acordo com as exigências da sua 
empresa e com a legislação local de saúde e segurança.

Quando os níveis de gás medidos vão acima ou abaixo (oxigênio) dos pontos de ajuste de alarme 
do instrumento, os seguintes alarmes podem ser acionados:

• Sonoro - a campainha soará (o tom difere dependendo do tipo de alarme).

• Visual - Barra LED de 360° e LED de tampa superior piscarão em vermelho (a alternância 
difere de acordo com o tipo do alarme).

• Visor - a luz de fundo fica vermelha e os sinalizadores de alarme são exibidos.

Figura 46: Indicadores de alarme

5.1. Alarmes de gás instantâneos
Quando um ponto de ajuste de um alarme é atingido, os alarmes sonoro e visual serão ativados 
para alertar o usuário.

• Os alarmes só funcionam quando o aquecimento do monitor estiver completo.

• Todos os alarmes de gás são definidos durante a aquisição do monitor para atender às 
necessidades específicas do usuário.

Consulte a tabela de alarmes de gás disponíveis para obter mais detalhes.

Observação: Alarmes de gás instantâneos não estão disponíveis no modo Pesquisa.

Sinalizadores de alarmeLuz de fundo vermelha do visor

Alarme 
de tampa 
superior

Barra de 
LED 360°
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5.2. Alarmes de gás tóxico com média de tempo
No modo Monitor de espaço confinado (CSM), o monitor também calcula as exposições de 
curto e longo prazo para faixas de gás tóxico. Se ultrapassarem o STEL ou LTEL, os alarmes serão 
ativados.

Observação: Um valor com média de tempo é a exposição média do nível de gás em 
um período específico. O STEL é de 15 minutos e o LTEL/TWA, de 8 horas. De acordo 
com a legislação, isso exige que as médias ponderadas de tempo sejam calculadas 
durante um período completo, quer o monitor esteja LIGADO OU DESLIGADO. Tal 
cálculo de média torna o monitor aplicável a um único usuário.

Observação: Como a média das leituras é calculada, é possível obter uma ‘leitura 
ativa’ do zero e ter um alarme LTEL ou STEL ativo.

5.3. Alarme de gás do registrador (Geiger)
Um alarme Geiger sonoro e visual, habilitado na faixa inflamável PPM, fornece indicação de 
aumento ou diminuição da concentração de gás através de um sinalizador sonoro de taxa variável 
e alternância de LED.

O usuário pode alterar o funcionamento do alarme do registrador (Geiger).  Consulte a Seção 
2.6.2: Barra de status para obter mais detalhes.

Observação: O alarme de gás do registrador (Geiger) está disponível apenas no 
modo Pesquisa.

5.4. Alarmes de gás disponíveis

Modos

GLO/GLI CSM Purga Pesquisa

Alarmes instantâneos
✓

Não persistente
✓

Persistente
✓

Não persistente

Alarmes com média de 
tempo

✓
Persistente

Registrador (Geiger) ✓

5.5. Exemplos de alarmes de gás     

     
Figura 47: Alarme de oxigênio LOLO
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Figura 48: Alarme HIHI LEL

     
Figura 49: Alarne STEL H2S

     
Figura 50: Alarme LTEL CO

5.6. Opções de alarme de gás

5.6.1 Intensidade de alarme
Nos modos Vazamento de gás em ambientes internos, Vazamento de gás ao ar livre e Purga o 
usuário pode escolher diferentes intensidades para os alarmes instantâneos. Isso é selecionado 
durante a aquisição do monitor.

Opções disponíveis:

Baixa intensidade:
• sinalizadores de 

alarme

Intensidade média:
• sinalizadores de alarme
• luz de fundo do visor 

vermelha
• LEDs da tampa superior

Alta intensidade:
• sinalizadores de alarme
• luz de fundo do visor 

vermelha
• LEDs da tampa superior
• Barra de LED 360°

• alarme sonoro
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Observação: No modo Monitor de espaço confinado (CSM) os alarmes são sempre 
definidos como de alta intensidade.

5.6.2 Persistente/Não persistente
No modo Monitor de espaço confinado (CSM) os alarmes são programáveis individualmente 
para serem persistentes ou não persistentes:

• Persistentes - alarmes só podem ser reiniciados quando as leituras de gás voltarem a um 
nível seguro. Para restabelecer, pressione e segure o botão Rec.

• Não persistente - os alarmes serão automaticamente reiniciados quando as leituras de gás 
voltarem a um nível seguro. 

5.6.3 Silenciar
No modo Monitor de Espaço Confinado (CSM) o alarme sonoro pode ser silenciado por 60 
segundos. No entanto, o visual e o sinalizador de alarme exibido permanecerão ativos. Após 60 
segundos, o alarme sonoro será reativado.

Quando o alarme sonoro é silenciado e os níveis de gás caem abaixo dos pontos de ajuste do 
alarme:

• Alarme persistente - os alarmes visuais/exibidos podem ser apagados pressionando-se o 
botão Rec.

• Alarme sem travamento - os alarmes visuais/exibidos são apagados automaticamente.

5.7. Alarmes de Falha e Advertências

5.7.1 Sinal de Confiança
O sinal de confiança é uma indicação visual e sonora (bipe) (LEDs verdes na barra led 360°), a 
cada 10 segundos de que o monitor está funcionando corretamente. O sinal de confiança está 
disponível apenas no modo Monitoramento de Espaço Confinado (CSM).

5.7.2 Advertência de bateria
A mensagem 'Bateria fraca' piscará no visor quando restar aproximadamente 30 minutos de tempo 
de execução (como mostrado na Figura 51: Bateria fraca). Recarregue o monitor ou substitua as 
baterias alcalinas.

Figura 51: Bateria fraca
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5.7.3 Alarme acima da faixa
No caso do sensor de gás inflamável ser exposto a uma alta concentração de gás inflamável, o 
instrumento tem um alarme acima da faixa. 

• No modo Monitoramento de Espaço Confinado (CSM) se o sensor LEL for exposto a gás 
acima de 100% LEL, o EEE alternará com o sinalizador de alarme HIHI (como mostrado na 
Figura 52: Acima da faixa no CSM).

     
Figura 52: Acima da faixa no CSM

• Nos modos Vazamento de gás em ambientes internos, Vazamento de gás ao ar livre e 
Pesquisa se o sensor PPM estiver exposto a uma leitura de gás acima de 10.000 ppm 
e nenhuma definição automática de faixa para a faixa inflamável estiver habilitada, o 
sinalizador EEEE aparecerá como mostrado na Figura 53: Acima da faixa em GLO.

Figura 53: Acima da faixa em GLO

5.7.4 Falha do zero
Se o monitor estiver ligado no gás e não puder zerar todos os sensores corretamente:

• Um sinalizador de alarme 'Zero' piscante alterna no visor com a faixa do gás.

• O alarme sonoro soa, e a barra led vermelha de 360° pisca.

     
Figura 54: Falha de zero

Devolva o monitor ao ar fresco e pressione o botão Zero. Se a falha persistir, devolva o monitor 
para a assistência técnica.

Observação: Se existir uma Falha de Zero, o monitor ainda pode ser usado para 
detectar e disparar o alarme em todas as outras faixas instaladas
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5.7.5 Falha da amostra
Se existir uma falha de amostra:

• A funcionalidade do monitor é desabilitada e a frase 'Falha da amostra' pisca na tela (como 
mostrado na Figura 55: Falha da amostra).

• Alarme sonoro é ativado.

• LED da tampa superior pisca. 

• A luz de fundo vermelha do visor é ativada.

     
Figura 55: Falha de amostra

Verifique se há bloqueio na linha de amostragem, no filtro ou na sonda. Limpe o bloqueio e 
reinicie a bomba pressionando o botão Bomba.

Observação: No modo CSM (Monitor de espaço confinado), uma vez que o 
bloqueio é liberado, a bomba será reiniciada automaticamente.
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6. Manutenção do Operador

6.1. Substituição de baterias alcalinas

ADVERTÊNCIA: AS BATERIAS DEVEM SER TROCADAS APENAS EM UM 
LOCAL SABIDAMENTE NÃO PERIGOSO.

ADVERTÊNCIA: NÃO MISTURE BATERIAS NOVAS COM BATERIAS USADAS 
E NÃO MISTURE BATERIAS DE FABRICANTES DIFERENTES.

ADVERTÊNCIA: NÃO USE BATERIAS RECARREGÁVEIS.

ADVERTÊNCIA: PARA EVITAR A IGNIÇÃO EM ATMOSFERAS INFLAMÁVEIS 
OU COMBUSTÍVEIS, REMOVA SEMPRE AS BATERIAS ANTES DA 
MANUTENÇÃO DO MONITOR.

ADVERTÊNCIA: PARA EVITAR A IGNIÇÃO DE ATMOSFERAS INFLAMÁVEIS 
OU COMBUSTÍVEIS, LEIA, COMPREENDA E SIGA OS PROCEDIMENTOS 
DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE.

1. Usando a chave Allen de 4 mm (fornecida), solte os 2 parafusos da base.

Figura 56: Remoção da tampa da bateria

2. Remova a tampa da bateria.

Figura 57: Remoção da tampa da bateria
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3. Remova as baterias velhas.

4. Verifique se há danos nos contatos das molas ou corrosão nas molas no compartimento da 
bateria.

5. Insira as 3 baterias novas observando a polaridade correta. As marcas de polaridade são 
indicadas no compartimento da bateria.

Figura 58: Compartimento da bateria

6. Recoloque a tampa da bateria e aperte os parafusos da base.

6.2. Recarga da bateria
A bateria de íons de lítio é recarregada usando um carregador Teledyne GMI dedicado. A bateria 
pode ser carregada no monitor ou separadamente. 

Figura 59: Carregador do monitor

ADVERTÊNCIA: AS BATERIAS DEVEM SER CARREGADAS APENAS EM UM 
LOCAL SABIDAMENTE NÃO PERIGOSO.

ADVERTÊNCIA: USE APENAS CARREGADOR APROVADO PELA TELEDYNE 
GMI.

Observação: Pode levar até 9 horas para carregar totalmente a bateria.

LED de 
energia
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6.2.1 Carregamento do monitor
1. Certifique-se de que o monitor está desligado e o carregador está ligado (indicado pelo LED 

de alimentação verde).

2. Coloque o monitor na base de carregamento, como mostrado na Figura 60: Carregamento 
do monitor.

Figura 60: Carregamento do monitor

Observação: A posição de alinhamento do monitor é 
moldada na superfície do suporte do carregador.

3. O ícone de carregamento no monitor piscará até que esteja totalmente carregado.

     
Figura 61: Ícone de carregamento

4. Uma vez carregado, remova o monitor do carregador, conforme mostrado na Figura 62: 
Carregamento do monitor.

Figura 63: Carregamento do monitor
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6.2.2 Substituição/Carregamento da bateria
1. Usando a chave Allen de 4 mm (fornecida), solte os 2 parafusos da base e remova a bateria.

Figura 64: Remoção da bateria

2. Remova a bateria.

Figura 65: Bateria removida

3. Certifique-se de que o carregador da bateria está ligado (indicado pelo LED de alimentação 
verde).

4. Coloque a bateria na base de carregamento, conforme mostrado na Figura 66: Carregamento 
da bateria.

Figura 66: Carregamento da bateria

5. O LED laranja na bateria indica que a bateria está carregando (como mostrado na Figura 67: 
LED da bateria). Quando o LED se apaga, a bateria está totalmente carregada. 
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Figura 67: LED da bateria

6. Uma vez carregada, remova a bateria do carregador, conforme mostrado na Figura  68: 
Carregamento da bateria.

Figura 68: Carregamento da bateria

7. Recoloque a bateria no monitor e aperte os parafusos da base.

6.3. Limpeza
Um pano óptico DEVE ser usado para limpar a janela do visor para evitar arranhões. Em casos 
extremos, uma solução neutra para telas pode ser usada com o pano óptico para remover 
manchas teimosas.

A carcaça externa do monitor pode ser limpa usando um pano úmido não abrasivo. Esfregue 
o pano sobre a carcaça externa para remover qualquer sujeira e fuligem. Em casos extremos, 
pode ser usada uma solução de sabão neutro com um pano não abrasivo para remover marcas 
resistentes. 

Cuidado: Não utilize agentes contendo silicone ou solvente para limpar 
o monitor, pois estes podem danificar o sensor de gás inflamável.

Cuidado: Não use materiais abrasivos ou soluções químicas voláteis 
fortes, pois podem danificar a carcaça resistente a impactos.

6.4. Substituição dos filtros
O monitor e a sonda são equipados com vários filtros. Estes protegem o monitor da entrada de 
poeira e umidade. Os filtros estão localizados no cabo da sonda e no bocal de entrada do 
monitor e devem ser inspecionados periodicamente quanto a contaminação ou danos.

ADVERTÊNCIA: UMA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DEVE SER 
REALIZADA APÓS QUALQUER SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO.
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6.4.1 Substituição do filtro do cabo da sonda
Filtros hidrofóbicos e de partículas de algodão no cabo da sonda minimizam o perigo de entrada 
de água e poeira.

Observação: Ao substituir o filtro hidrofóbico, você também deve substituir o filtro de 
poeira.

Para substituir os filtros:

1. Desparafuse o conjunto do cabo da sonda.

2. Remova o filtro de partículas de algodão e descarte-o.

3. Remova o filtro hidrofóbico.

4. Limpe o cabo da sonda para se certificar de que está livre de sujeira e água.

5. Instale um novo filtro de partículas de algodão.

6. Instale o novo filtro hidrofóbico. A etiqueta amarela do filtro deve ficar voltada para a etiqueta 
amarela do cabo da sonda.

7. Monte o cabo da sonda novamente.

Hydrophobic Filter

Cotton Particulate Filter

Probe Handle Assembly

Figura 69: Conjunto do cabo da sonda

6.4.2 Substituição do filtro de poeira do bocal de entrada
Para substituir o filtro de poeira do instrumento:

1. Usando uma pequena moeda ou uma chave de fenda, remova o bocal de entrada.

Figura 70: Remoção do bocal de entrada

Conjunto de cabo de sonda

Filtro hidrofóbico

Filtro de partículas de algodão
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2. Remova o filtro de poeira do bocal de entrada.

Inlet NozzleDust Filter

Figura 71: Bocal de entrada

3. Limpe o bocal de entrada para se certificar de que está livre de sujeira e água.

4. Instale um novo filtro de poeira no bocal de entrada.

5. Monte o monitor novamente.

Observação: Não aperte demais o bocal de entrada.

Cuidado: O monitor nunca deve ser ligado sem o bocal de entrada 
instalado.

6.5. Ajuste de contraste da tela
1. Pressione e segure B1 por um segundo para ligar o monitor.

2. Pressione B4 imediatamente após a tela inicial aparecer.

3. O menu de ajuste de contraste aparecerá após o aquecimento inicial do monitor (como 
mostrado na Figura 72: Menu de ajuste de contraste).

Figura 72: Menu de ajuste de contraste

Pressione o botão Mais claro para reduzir o contraste.

Pressione o botão Mais escuro para aumentar o contraste.

Pressione o botão Sair para sair do menu de ajuste de contraste sem salvar as alterações.

Pressione Salvar e Sair para salvar as alterações e sair do menu de ajuste de contraste.

Filtro de poeira Bocal de entrada
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7. Teste de resposta
Um teste de resposta verifica a resposta do sensor e o funcionamento do alarme expondo o monitor 
a uma concentração conhecida de gás.

Existem três opções de teste de resposta:

• Manual (teste somente LEL) - usando o recurso Teste de resposta do monitor (gravado no 
registrador de dados do instrumento para atender aos requisitos do CSA)

• Manual (todas as faixas) - aplicação direta de gás enquanto estiver no modo de operação 
normal (não gravado no registrador de dados do instrumento)

• Automático - usando uma estação GDUnet (modos autônomo, PC ou IMS)

7.1. Teste de resposta manual (somente LEL)

Observação: O teste de resposta somente LeL é um recurso opcional que pode ser 
ativado durante a aquisição do monitor.

Observação: Os limites do teste de resposta somente LEL podem ser ajustados durante 
a aquisição do monitor (as configurações padrão são de 40% a 60% de LEL). É 
responsabilidade do usuário garantir que eles estão corretos.

Para realizar o teste de resposta somente LEL:

1. Ligue o instrumento usando B4. A mensagem 'Teste de Resposta LEL' aparecerá na tela inicial 
(como mostrado na Figura 73: Início do Teste de Resposta LEL). 

Figura 73: Início do Teste de Resposta LEL

2. Quando o aquecimento estiver completo, a tela Teste de resposta LEL é exibida e uma 
contagem regressiva de 60 segundos começa (como mostrado na Figura 74: Contador de 
Teste de Resposta LEL).

Figura 74: Contador de Teste de Resposta LEL
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3. Conecte o gás de calibração na entrada do monitor (como mostrado na Figura 75: Conectar 
o gás de calibração).

Figura 75: Conectar gás de calibração

Observação: O gás de calibração deve ser entregue ao monitor sob pressão 
ambiente. A aplicação da mistura pressurizada resultará em alarme 'Falha de 
amostra'. Recomenda-se o uso de um regulador de fluxo sob demanda.

4. Quando a concentração de gás medida atingir os limites do Teste de resposta LEL, o cronômetro 
de contagem regressiva é automaticamente redefinido para 5 segundos e Aprovado aparece 
na tela (como mostrado na Figura 76: Teste de Resposta LEL - Gás Detectado). Mantenha o 
gás conectado  durante os 5 segundos completos.

Figura 76: Teste de Resposta LEL - Gás Detectado

Se a concentração de gás estiver dentro dos limites definidos após a contagem regressiva de 
5 segundos, o teste de resposta será bem sucedido e Purga para o ar aparecerá no visor, 
como mostrado na Figura 77: Teste de Resposta LEL Aprovado.

Figura 77: Teste de resposta LEL aprovado

Se a concentração de gás estiver fora dos limites definidos após a contagem regressiva de  
5 segundos, o teste de resposta foi reprovado. Reprovado - Desligar aparece no visor 
como mostrado na Figura 78: Teste de Resposta LEL Reprovado e o monitor será desligado.

Figura 78: Teste de Resposta LEL Reprovado
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5. Desconecte o gás de calibração do monitor. Quando a concentração de gás cair abaixo de 
10% de LEL, o monitor retorna à tela de operação normal. 

CUIDADO: O sensor infravermelho instalado no GS700 é usado para 
medir todas as três faixas de gás inflamáveis: ppm, LEL e Volume. O 
teste com o gás de calibração LEL valida tanto a resposta quanto a 
precisão da faixa LEL e a resposta apenas das faixas ppm e volume.

É responsabilidade do usuário garantir que qualquer regulamento 
legal local (incluindo procedimentos internos da empresa), não exijam 
que todas as faixas do instrumento sejam testadas individualmente. 
Nesse caso, recomenda-se realizar o teste descrito na Seção 7.2:* Teste 
de resposta manual (todas as faixas).

7.2. Teste de resposta manual (todas as faixas)
Para realizar o teste de resposta manual:

1. Ligue o monitor e permita que o aquecimento seja concluído. Selecione um modo de operação 
que exibe todas as faixas do instrumento. Valide todas as leituras na tela que indicam 0 (ou 
20,9% para O2).

2. Conecte o gás de calibração na entrada do monitor (como mostrado na Figura 79: Conectar 
o gás de calibração).

Figura 79: Conectar gás de calibração

Observação: O gás de calibração deve ser entregue ao monitor sob pressão 
ambiente. A aplicação da mistura pressurizada resultará em alarme 'Falha de 
amostra'. Recomenda-se o uso de um regulador de fluxo sob demanda.

3. Aguarde que as leituras se estabilizem. 

     
Figura 80: Teste de resposta - Aplicação de gás

4. Certifique-se de que o valor exibido corresponda à concentração do gás de calibração. 

Observação: As leituras exibidas devem estar de acordo com os regulamentos 
internos da organização e/ou da legislação local.

5. Desconecte o gás de calibração do monitor e permita que as leituras retornem a 0.
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Figura 81: Teste de resposta - Purga

Observação: As seguintes concentrações de gás são sugeridas se nenhum outro 
requisito for especificado pelas regulamentações locais e/ou procedimentos internos 
da empresa:

• PPM inflamável
• Inflamável %LEL
• Volume inflamável
• Oxigênio
• Monóxido de carbono (CO) 
• Ácido sulfídrico (H2S)

4550 ppm
50% LEL
Volume 100%
Volume 18%
500 ppm
50 ppm

7.3. Teste de resposta automático
Para obter detalhes sobre testes de resposta automáticos usando a estação GDUnet, consulte os 
seguintes documentos:

•  Manual do usuário GDUnet - nº de peça 14765

•  Manual do usuário FlexiCal Plus - nº de peça 99551

Figura 82: Estação GDUnet
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8. Calibração
O monitor foi calibrado para gases específicos. Quando houver alguma dúvida, devolva o monitor 
a um distribuidor autorizado para calibração.

ADVERTÊNCIA: APENAS PESSOAS AUTORIZADAS PODEM CALIBRAR O 
MONITOR.

Três métodos de calibração são possíveis:

• Campo - usando o recurso de calibração de campo do monitor.

• Manual - usando o software FlexiCal Plus.

• Automático - usando a estação GDUnet ou o software FlexiCal Plus.

8.1. Validade da calibração
A validade da calibração é responsabilidade do usuário. Em condições normais de funcionamento, 
pode-se esperar um período de 12 meses. No entanto, isso não é garantido, pois a aplicação 
precisa do produto é desconhecida pela Teledyne GMI. Códigos de prática individuais podem 
ditar períodos mais curtos.

A verificação regular estabelece um padrão de confiabilidade e permite que a verificação da 
calibração seja modificada de acordo com a experiência operacional. Quanto maior o risco, 
mais frequente deve ser a verificação da calibração.

8.2. Calibração de campo
Observação: A calibração de campo é um recurso opcional que pode ser ativado 
durante a aquisição do monitor.

Este recurso permite uma calibração simples no campo sem o uso das configurações automáticas 
e manuais de calibração.

O seguinte é necessário para executar a calibração de campo:

• Gases de teste de calibração

• Regulador de fluxo de demanda

• Tubo de amostra

Para executar a calibração de campo:

1. Se um modo de calibração de campo estiver disponível, o símbolo FC  piscará na tela de 
informações. Pressione B4 para iniciar o processo.

Figura 83: Ícone de calibração de campo
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2. Depois que o aquecimento do monitor for concluído, se solicitado, digite o código de 
calibração do campo. O código padrão é 4343 (B4, B3, B4, B3).

Figura 84: Código de calibração de campo

Observação: O código de calibração de campo de 4 dígitos pode ser selecionado 
durante a aquisição do monitor.

3. Aplique ar limpo no monitor e pressione o botão Zero.

     
Figura 85: Calibração de campo Zero

4. Quando a zeragem estiver concluída, o monitor exibirá a tela de calibração de campo 
principal (como mostrado na Figura 86: Calibração de campo). 

Por padrão, a primeira faixa de gás exibida é %Volume Inflamável. Pressione o botão Faixa 
para alterar a faixa exibida.

Figura 86: Calibração de campo

5. Conecte o gás de calibração na entrada do monitor (como mostrado na Figura 87: Conectar 
o gás de calibração) e aguarde a leitura do gás estabilizar.

Figura 87: Conectar gás de calibração
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6. Se a leitura exibida não corresponder à concentração do gás de calibração, corrija 
pressionando a tecla programável apropriada.

Pressione botão + para aumentar a leitura
Pressione botão - para diminuir a leitura

     
Figura 88: Calibração de campo - Ajuste

Figura 89: Calibração de campo - Ajuste completo

7. Quando a leitura do gás corresponder à concentração do gás de calibração, desconecte o 
tubo do monitor.

8. Pressione o botão Faixa para alterar a faixa e calibrar outro gás. Repita as etapas 4 a 9 para 
cada faixa.

9. Pressione o botão Finalizar depois que todas as faixas necessárias tiverem sido calibradas. 

10. A tela de salvamento será exibida (como mostrado na Figura 90: Salvamento da calibração 
de campo).

Figura 90: Salvamento da calibração de campo

Pressione o botão Sim para salvar a calibração.

Pressione o botão Não para sair do modo de calibração de campo sem salvar a calibração.

Pressione o botão Voltar para retornar ao modo de calibração de campo.
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8.3. Calibração manual
O software FlexiCal Plus da Teledyne GMI facilita a calibração manual por:

• Configuração do teste de calibração.

• Instruções passo a passo durante a calibração.

• Armazenamento de arquivos de resultados de teste.

A calibração manual exige que o usuário controle a entrega de gás durante a calibração.

Para obter detalhes sobre a calibração manual do monitor usando o software FlexiCal Plus, 
consulte o Manual do Usuário FlexiCal Plus - nº de peça 99551.

8.4. Calibração automática
Para obter detalhes sobre a calibração automática do monitor usando a estação GDUnet, consulte 
os seguintes documentos:

•  Manual do usuário GDUnet - nº de peça 14765

•  Manual do usuário FlexiCal Plus - nº de peça 99551

Figura 91: Estação GDUnet
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9. Acessórios

9.1. Consumíveis

Nº de 
peça Descrição

67163 Filtro de poeira do instrumento - Caixa com 30
49218 Conjunto de filtros hidrofóbicos do instrumento
12358 Filtro hidrofóbico da sonda
10077 Filtro de algodão da sonda - Caixa com 10
10278 Bateria alcalina (x1)

9.2. Acessórios
Nº de 
peça Descrição

12712 Linha de amostragem (Tygon) - por metro
13393 Sonda plástica - 80 cm (extremidade sólida)
42700 Conjunto de sonda de pesquisa estendida (incluindo a sonda de fole)
42800 Conjunto de sonda de pesquisa estendida (incluindo sonda pescoço de cisne)

42200
Conjunto de sondas Flexi semicondutora 
(O GS700 deve ser equipado com um conector de sonda semicondutora).

12481 Conjunto de cabo de sonda
49221 Bateria recarregável
49460 Base do carregador (incluindo PSU Universal)
49300 Cabo de carga automotivo para base do carregador
12451 Chave Allen
14750X Estação GDUnet (conexões de 6 mm)
14750XQ Estação GDUnet (conexões de 1/4 pol.)
99118 Regulador de fluxo sob demanda

9.3. SOFTWARE
Nº de 
peça Descrição

48151 Pacote FlexiCal Plus (CD + Adaptador IV)
48365 Adaptador IV de reposição

Observação: Para obter uma lista completa de peças de reposição, sondas, 
acessórios e gases de calibração, entre em contato com seu distribuidor local ou, 
alternativamente, com a Teledyne GMI.
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10. Especificações do monitor
Gás Faixa Resolução Tipo de sensor

Inflamável
0-10.000 ppm

0-10.000 ppm

1 ppm

25 ppm

Semicondutor

Infravermelho

Inflamável
0 a 9,9% LEL

10 a 100% LEL

0,1%

1%
Infravermelho

Inflamável

Volume de 0 a 5%  

Volume de 5 a 
100% 

0,1%

1%
Infravermelho

Oxigênio (O2)
0 a 20,9%

21 a 25%

0,1%

1%
Eletroquímico

Monóxido de carbono 
(CO)

0 a 1000 ppm 1 ppm Eletroquímico

Ácido sulfídrico (H2S) 0 a 100 ppm 1 ppm Eletroquímico

Outras Especificações
Dimensões (excluindo sonda): 190 mm x 98 mm x 107 mm (7,4" x 3,8" x 4,2")
Peso: Alcalina - 1,4 kg (3,1 lb) /Recarregável -1,3 kg (2,7 lb)
Limites de temperatura: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
Limites de umidade: 0 – 90% Umidade relativa sem condensação

Classificação de proteção:
Estojo de policarbonato/ABS com moldagem TPE 
protegido para IP55

Sistema de amostragem:

Bomba integral com sensor de falha de fluxo. O caminho da 
amostra é protegido por um filtro hidrofóbico e de algodão.
Vazão: ~ 0,5 l/min sem restrição.
Os tempos de resposta aumentam ~2 segundos por metro 
de tubulação usada. Comprimento máximo da tubulação 30 
metros.

Fonte de energia:

Baterias alcalinas: 3 x tamanho 'D' (LR20) ou bateria 
recarregável.
Consulte a Seção 1.2.3: Baterias para obter a lista de 
baterias alcalinas aprovadas.

Autonomia da bateria:
Alcalina:            15 horas
Recarregável:  20 horas

Alarmes:
LED piscando 360° altamente visível
LED piscando altamente visível no painel superior
Sirene ~ 85 db a 0,3 m

Visor:
LCD monocromático (240 x 160 pixels) com luz de fundo 
bicolor automática
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Outras Especificações

Registro de dados:

500 registros de sessão, cada registro pode incluir:

• Data e hora
• Modos de operação
• Leituras de gás 
• Alarmes ativados
• Dados de calibração e teste de resposta
• Registros de Barhole 
• Dados de localização GPS

Os registros mais antigos serão substituídos quando cheios.

O desempenho do instrumento está em conformidade com as seções relevantes das seguintes 
normas:

• Inflamável - BS EN/IEC 60079-29-1

• Inflamável - CSA 22.2 No. 152 e ANSI / ISA-12.13.01

• Tóxico - BS EN 45544

• Oxigênio - BS EN 50104

• Padrão de desempenho da CPA da China

Observação: Todos os valores são típicos em temperatura e pressão normais. A 
umidade fica entre 0% e 90% (sem condensação). O usuário também deve garantir 
que as alterações de pressão na entrada e no escape sejam minimizadas, pois podem 
causar alterações transitórias na leitura.
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11. Suporte técnico
Este produto foi projetado para lhe proporcionar um funcionamento confiável e livre de problemas. 
Entre em contato com seu suporte técnico regional se você tiver dúvidas técnicas, precisar de 
suporte ou se precisar devolver um produto. Detalhes podem ser encontrados em:

www.teledynegasandflamedetection.com

Observação:  Ao devolver um produto, entre em contato com o Suporte técnico para 
obter um número de Autorização de Devolução de Material (RMA) antes de realizar 
o envio.
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Anexo A: Teste de gás canalizado (pré 
firmware v1.30)
O teste de gás canalizado é usado para discriminar entre gás canalizado (gás natural) e gás não 
canalizado (por exemplo, gás de aterro sanitário ou de pântano).

Observação: O teste de gás canalizado, quando configurado, pode ser executado 
em segundo plano de TODOS os modos de operação, exceto para CSM.

Ao fazer a amostragem, o GS700 discrimina automaticamente e exibe os resultados na tela 
principal (como mostrado na Figura A1: Amostragem PGT - Amostragem de Metano e Figura 
A2:PGT - Outros Hidrocarbonetos).

Figura A1: Amostragem PGT - Metano

Figura A2: Amostragem PGT - Outros Hidrocarbonetos

Observação: O GS700 indicará se a amostra de gás é metano ou outros 
hidrocarbonetos, fornecendo:
• A amostra medida é >1,5% gás de volume
• A fonte amostral contém um mínimo de 2% de Etano
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