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1. INTRODUÇÃO. 
 

1.1 Descrição 
Os detectores de gás tóxico Modelo DM-700 da Detcon são sensores inteligentes não intrusivos 
projetados para detectar e monitorar uma ampla faixa de gases tóxicos no ar. As faixas para detecção 
de gases tóxicos vão desde 0 a 1 ppm até 0 a 10.000 ppm. 
 
O detector apresenta um display LED com a leitura atual, status de calibração e falha. O detector está 
equipado com as saídas padrão analógica de 4 a 20 mA e Modbus™ RS-485. Um recurso essencial do 
sensor é seu método de calibração automática, que guia o usuário através de cada etapa por meio de 
instruções totalmente descritas exibidas no display LED. 
 
Os componentes eletrônicos supervisionados por microprocessador são acondicionados em um módulo 
encapsulado e alojados em uma carcaça à prova de explosão. O módulo é denominado ITM [Sigla do 
inglês "Intelligent Transmitter Module", módulo transmissor inteligente]. O ITM inclui um LED com 
quatro caracteres alfanuméricos usado para exibir as leituras do sensor e os recursos dirigidos pelo 
menu do sensor quando é utilizado o ímã manual de programação. 

 
 
 

Tecnologia do sensor eletroquímico (DM-700) 
Os sensores de gás tóxico se baseiam em células eletroquímicas. Cada célula consiste em três 
eletrodos imersos em uma solução eletrolítica, todos eles alojados abaixo de uma membrana de 
difusão. A sensibilidade a gases de calibração específicos é alcançada variando a composição de 
qualquer combinação dos componentes do sensor. Obtém-se uma boa especificidade para cada tipo de 
sensor. As células têm a difusão limitada por pequenas barreiras capilares resultando em uma vida útil 
longa de até três ou mais anos. A célula eletroquímica é acondicionada como um sensor inteligente de 
encaixe substituível em campo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     Figura 1 - Construção do sensor tóxico eletroquímico. 

 
 

A tecnologia do sensor de deficiência de O2 é uma célula do tipo bateria galvânica de ar-metal com dois 
eletrodos, que é acondicionada como um sensor inteligente de encaixe substituível em campo. A célula 
é por difusão limitada e funciona como um gerador de corrente direta proporcional à quantidade de 
adsorção de oxigênio. Os sensores são compensados por temperatura e apresentam boa exatidão e 
estabilidade na faixa de temperatura de operação de –20 °C a + 50 °C. O sensor tem garantia de dois 
anos e tem uma vida útil esperada de até 2,5 anos em ar ambiente com 20,9% de oxigênio. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2 - Construção da célula galvânica. 
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1.2 Projeto dos componentes eletrônicos do sensor  
 

Módulo transmissor inteligente (DM-700) 
O módulo transmissor inteligente (ITM) dos detectores serie 700 DM-700 é um pacote com base em 
microprocessador totalmente encapsulado, cujo projeto é universal e aceita qualquer sensor 
inteligente de encaixe eletroquímico de gás  Detcon. O projeto do ITM usa um circuito de barreira 
interna intrinsecamente segura que dispensa a exigência de uso de corta-chamas para obter a 
classificação de área Classe 1, Divisão 1 (Zona 1). Isso proporciona tempos de resposta rápidos e 
melhor repetitividade da calibração em tipos de gases altamente corrosivos. As funções de circuito do 
ITM incluem proteção extensiva da I/O do circuito, fontes de alimentação no equipamento, circuito de 
barreira interna intrinsecamente segura, microprocessador, display LED, chaves magnéticas de 
programação, uma saída linear de 4 a 20 mA CC e uma saída Modbus™ RS-485. As chaves 
magnéticas de programação localizadas nas laterais do display LED são ativadas por uma ferramenta 
magnética manual de programação, permitindo assim uma interface do operador não intrusiva com o 
ITM. A calibração pode ser realizada sem ocorrer desclassificação de área. As classificações elétricas 
são Classe I, Divisão 1, Grupos B, C, D e Classe I, Zona 1, Grupo IIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – Diagrama de bloco funcional do circuito do ITM. 

 
 

 
Figura 4 – Vista frontal do conjunto detector. 
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1.3 Projeto mecânico modular 
O conjunto detector Modelo DM-700 é totalmente modular e é composto de cinco partes (Veja a 
decomposição do conjunto na Figura 5):  
 

1) Módulo transmissor inteligente (ITM) do DM-700 
2) Sensor inteligente de encaixe (varia por tipo de gás e faixa) 
3) Adaptador da proteção contra respingo do Modelo DM-700 
4) Filtro Hidrofóbico.  
5) Proteção contra respingo.    

 
 
 

OBSERVAÇÃO: Todos os componentes metálicos são construídos de aço inoxidável eletropolido 316 
para maximizar a resistência à corrosão em ambientes agressivos. 
 
 

 
 

Figura 5 – Vista frontal do conjunto detector. 
 
 
1.4 Sensor inteligente de encaixe (plug-in) eletroquímico de gás 

A família Detcon de sensores de gás eletroquímicos é composta de sensores inteligentes de encaixe, 
comprovados em campo, com conjuntos de circuitos 100% encapsulados e conexões revestidas com 
ouro superdimensionadas que eliminam os problemas de corrosão. O projeto inteligente possibilita o 
reconhecimento automático do tipo de gás, unidades, faixa da escala total e dados de calibração 
quando um novo sensor é encaixado. O sensor pode ser acessado e substituído em campo com muita 
facilidade soltando o parafuso de travamento e desenroscando o adaptador da proteção contra 
respingos. A família de sensores tóxicos Detcon tem uma vida de armazenagem longa e possui o 
suporte e garantia de um líder da indústria.     
 

 
 

Figura 6 - Sensor inteligente de encaixe 
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2. INSTALAÇÃO 
 
2.1 Diretrizes operacionais da INMETRO/CEPEL para uso seguro 

1. Instale o detector somente em áreas com classificações correspondentes às descritas na etiqueta 
de aprovação Cepel/Inmetro. Siga todos os avisos listados na etiqueta.  

 

 
Figura 7 – Etiqueta de aprovação Inmetro/Cepel. 

 
2. Certifique-se de que o detector está rosqueado corretamente em uma caixa de distribuição 

adequada à prova de explosão com uma conexão  de ¾" NPT fêmea apontando para baixo. O 
detector deve ser rosqueado pelo menos cinco voltas inteiras até ficar apertado, com o display LED 
voltado para a frente. Evite usar fita Teflon ou qualquer tipo de revestimento não condutor na rosca 
do tubo na conexão rosqueada NPT.  Recomendamos graxa condutora. 
O X do certificado significa condição especial de uso seguro 

 
3. Deve ser verificado se há uma boa conexão de aterramento entre o invólucro metálico do detector e 

a caixa de distribuição. Se não for feita uma boa conexão de aterramento, o sensor pode ser 
aterrado à caixa de distribuição usando o terminal de aterramento externo do detector. Também 
deve ser verificado se existe uma boa conexão de aterramento entre a caixa de distribuição e o 
terra.  

 
4. Devem ser tomadas precauções adequadas durante a instalação e a manutenção para evitar a 

acumulação de carga estática nos componentes plásticos do sensor. Esses incluem a proteção 
contra respingo e o adaptador da proteção contra respingo. 

 
5. Não substitua componentes que não são autorizados pelo escopo da aprovação de segurança. Isso 

pode prejudicar a classificação de segurança intrínseca.  
 

6. Não opere o detector fora dos limites definidos para a temperatura de operação. 
 

7. Não opere o detector fora dos limites definidos de operação para a fonte de tensão. 
 

8. Esses detectores atendem às: ABNT NBR IEC60079-0, ABNT NBR IEC60079-1 e ABNT NBR 
IEC60529. 

 
9. Esses detectores têm uma tensão segura máxima de Um = 250 V. 

 
10. Esses detectores passam uma rigidez dielétrica de 500 VRMS entre o circuito e o invólucro 

durante um mínimo de 1 minuto a uma corrente de teste máxima de 5 mA. 
 

2.2 Localização do sensor 
A seleção do local do detector é crítica para o desempenho de segurança geral do produto. Seis fatores 
desempenham um importante papel na seleção dos locais do sensor: 

 
(1) Densidade do gás a ser detectado 
(2) Fontes mais prováveis de vazamento dentro do processo industrial 
(3) Ventilação ou condições predominantes de vento 
(4) Exposição pessoal 
(5) Acesso para manutenção 
(6) Considerações adicionais sobre localização 
 

Densidade 
A colocação dos detectores em relação à densidade do gás de a ser detectado é tal que os detectores 
para detecção de gases mais pesados do que o ar devem estar localizados a até 1,2 m do nível, pois 
esses gases pesados tendem a se depositar em áreas baixas. Para os gases mais leves do que o ar, a 
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colocação do detector deve ser feita de 1,2 a 2,4 m acima do nível em áreas abertas ou em áreas 
inclinadas de espaços confinados. 
 
Fontes de vazamentos 
As fontes mais prováveis de vazamentos em um processo industrial incluem flanges, válvulas e 
conexões de tubulações, onde os selos das vedações podem apresentar falhas ou desgaste. Outras 
fontes de vazamentos são determinadas facilmente por engenheiros da instalação com experiência em 
processos similares. 
 
Ventilação 
A ventilação normal ou as condições predominantes dos ventos podem determinar a localização 
eficiente dos sensores de gás de forma que a migração das nuvens de gás seja detectada rapidamente. 
 
Exposição pessoal 
Não se deve permitir que a migração não detectada de nuvens de gás se aproxime de áreas de 
concentração de pessoal, como salas de controle, edificações de manutenção ou armazenamento. 
Uma consideração mais geral e aplicável para a seleção da localização do sensor é a combinação da 
fonte de vazamentos e da proteção do perímetro usando a melhor configuração possível. 
 
Acesso para manutenção 
Deve ser considerado o fornecimento de acesso fácil ao pessoal de manutenção. Também devem ser 
consideradas as conseqüências da proximidade de contaminantes que podem degradar 
prematuramente o sensor. 
 

OBSERVAÇÃO:  Todas as instalações do detector de gás devem apontar diretamente para baixo. O 
direcionamento incorreto do sensor pode resultar em leituras falsas e em danos permanentes ao sensor. 

 
Considerações adicionais sobre colocação 
O detector não deve ser posicionado onde possa ser borrifado ou revestido com substâncias 
contaminantes superficiais. É proibido pintar os conjuntos detector.  
Embora o detector seja projetado para ser resistente à RFI [sigla em inglês de "Radio Frequence 
Interference", interferência de radiofreqüência], ele não deve ser montado muito próximo de 
transmissores de rádio de alta potência ou de equipamentos similares geradores de RFI. 
Monte em uma área sem ventos altos, acumulação de poeira, chuva ou respingos de água de 
mangueira, liberações diretas de vapor e vibração contínua. Se o detector não puder ser montado longe 
dessas condições, então certifique-se de que o acessório de proteção contra respingo em ambientes 
agressivos Detcon será usado. 
Não monte em locais onde as temperaturas irão exceder os limites da temperatura de operação do 
sensor. Quando a luz solar direta fizer com que o limite de operação da temperatura superior seja 
excedido, use uma proteção contra o sol para ajudar a reduzir a temperatura.    
 
 

2.3 Contaminantes e interferência no sensor 
O gás eletroquímico tóxico pode ser negativamente afetado pela exposição a outros gases 
aerotransportados. Dependendo da relação da sensibilidade cruzada, pode haver um impacto positivo 
ou negativo na leitura.  
Os gases mais comumente presentes com potencial para causar problemas de interferência estão 
listados na Tabela 4.  
A presença de gases de interferência cruzada em uma área não exclui o uso desta tecnologia de 
sensor, embora seja possível que o sensor possa apresentar uma falsa baixa ou alta leitura em caso de 
ocorrência de exposição.     
 
Tabela de dados de interferência cruzada  
A tabela lista os gases tipicamente encontrados em ambientes industriais que podem causar uma 
resposta de interferência cruzada em membros da família Detcon de sensores de gás tóxico. Analise a 
Tabela para obter o gás correto e, em seguida, percorra a lista para obter possíveis gases de 
interferência. Determine a magnitude da interferência cruzada que pode ocorrer.  
 

2.4 Instalação de montagem 
O conjunto detector DM-700 é projetado para ser enroscado em uma conexão NPT fêmea de ¾" de um 
invólucro ou caixa de distribuição à prova de explosão, de um metal fundido padrão. Existem dois 
rebaixos para chaves  na seção superior do detector que devem ser usados para enroscar o sensor na 
conexão receptora NPT fêmea de ¾". Enrosque o sensor até apertar (5 voltas  tipicamente ) e até o 
display apontar na direção em que o sensor será normalmente exibido e acessado.  
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O DM-700 deve ser direcionado verticalmente de forma que o detector aponte direto para baixo. O 
invólucro ou caixa de distribuição à prova de explosão seria então normalmente montado em uma 
parede ou poste. Fornecemos uma seleção padrão de caixas de distribuição disponíveis como 
acessórios do detector. Qualquer invólucro classificado adequadamente com uma conexão NPT fêmea 
de ¾" voltada para baixo será apropriado.    
Na montagem em parede, é recomendável o uso de um espaçador com de 0,6 cm a 1,2 cm abaixo das 
orelhas de montagem da caixa de distribuição padrão Detcon para deslocar o conjunto detector da 
parede e possibilitar acesso ao redor do conjunto detector. Os requisitos de espaçamento para outras 
caixas de distribuição podem variar. 
Na montagem em poste, prenda a caixa de distribuição em uma placa de montagem adequada e ligue 
a placa de montagem ao poste usando parafusos em U. (Os suportes de montagem em poste para os 
acessórios da caixa de distribuição estão disponíveis separadamente).  

 
 

Figura 8 – Configuração e dimensões de montagem. 
 
 

2.5 Instalação elétrica 
O conjunto detector deve ser instalado de acordo com os códigos elétricos locais. Os detectores são 
aprovados pela CSA/NRTL (EUA e Canadá) para classificações de área Classe I, Divisão 1, Grupos B, 
C e D e são aprovados pela KEMA ATEX para classificações de área Classe I, Zona 1, Grupo IIC.  
A aprovação Cepel/Inmetro é BR-Ex d[ib] ib IIC T4 IP66 
 
A instalação elétrica adequada do detector de gás é crítica para a conformidade com os códigos 
elétricos e para evitar danos resultantes de vazamentos de água. Consulte as figuras 8 e 9 para obter a 
instalação elétrica adequada.  

 
OBSERVAÇÃO: Se um lance de eletroduto sair da porta secundária, repita a técnica de instalação mostrada 
na. Figura 9 

 
Na Figura 9 o dreno permite um escoamento seguro da condensação de água no interior do lance de 
eletroduto para fora do conjunto detector. A conexão com unidade seladora é necessária para atender 
ao NEC [Sigla em inglês de "National Electrical Code", código nacional norte-americano] Artigo 500-3d 
(ou o código elétrico canadense Parte 1 Seção 18-154). As exigências para as localizações das 
unidades seladoras estão cobertas no NEC Artigo 501-5. As unidades seladoras também atuam como 
uma vedação secundária para evitar a entrada de água no invólucro do terminal da fiação. Entretanto, 
elas não são projetadas para fornecer uma vedação absoluta estanque à água, especialmente quando 
usadas na direção vertical.  
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OBSERVAÇÃO: Normalmente é necessária uma vedação do eletroduto localizada a uma distância de até 46 
cm da caixa de distribuição e do conjunto detector. Unidade seladora Nutsteel NESVF ou equivalente são 
adequados para essa finalidade. 

 
OBSERVAÇÃO: A garantia não cobre danos resultantes de vazamentos de água no invólucro. Como os 
componentes eletrônicos são 100% encapsulados em epóxi, somente as terminações dos fios podem ficar 
molhadas. Isso pode resultar em operação anormal e possivelmente causar corrosão nas conexões terminais. 
Entretanto, não se espera que causem danos permanentes ao detector.  

 

 
Figura 9 – Instalação típica. 

 
 

OBSERVAÇÃO: Quaisquer portas não usadas devem ser bloqueadas com bujões macho NPT de ¾" 
adequados. Fornecemos um bujão macho NPT de ¾" com seus acessórios dos invólucros da caixa de 
distribuição. Se as conexões não forem NPT de ¾", use um bujão macho adequado de material de construção 
semelhante. 

 
OBSERVAÇÃO: Para detectores instalados em ambientes externos severos é recomendável usar 2 voltas de 
fita PTFE (Teflon) nas conexões com rosca NPT de ¾" para evitar travamento permanente e eliminar a entrada 
de água ao redor das roscas.  

 
2.6 Fiação em campo  

Os conjuntos detectores de gás tóxico Modelo DM-700 exigem três conexões de condutores entre as 
fontes de alimentação e a saída de 4 a 20 mA do respectivo controlador eletrônico e duas conexões de 
condutores para a interface serial Modbus™ RS-485. As designações da fiação são + (CC), – (CC), mA 
(sinal do detector) e Modbus™ RS-485 A (+) e B(-). Um sexto fio é reservado para uso com o conjunto 
de produtos acessórios do Detcon Modelo UT-700; e não necessita de terminação no uso normal. O 
comprimento máximo do fio entre o detector e a fonte de 24 VCC é mostrado na Tabela 1, abaixo. O 
tamanho máximo do fio para terminação na caixa de distribuição é o calibre 14 (equivalente métrico 2,5 
mm2) 
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AWG Diâm. do fio Metros Pés Proteção contra 
sobrecorrente 

22 0,723 mm 700 2080 3 A 
20 0,812 mm 1120 3350 5 A 
18 1,024 mm 1750 5250 7 A 
16 1,291 mm 2800 8400 10 A 
14 1,628 mm 4480 13.440 20 A 

 
Tabela 1 Calibre do fio versus Distância 

 
 

OBSERVAÇÃO 1: A tabela de fiação se baseia em fio de cobre estanhado torcido e se destina a servir 
somente como referência. 

 
OBSERVAÇÃO 2: É necessário cabo blindado para instalações em que leitos para cabos ou 
lances de eletrodutos incluem linhas de alta tensão ou outras possíveis fontes de interferência 

induzida. Lances de eletrodutos separados são altamente recomendáveis nesses casos. 
 

OBSERVAÇÃO 3: A fonte de alimentação deve ser uma fonte isolada com proteção contra sobrecorrente 
conforme estipulado na tabela. 

 
Conexões terminais 

CUIDADO:  Não aplique a fonte de alimentação do sistema ao sensor até que toda a fiação 
esteja adequadamente terminada. Consulte 2.7 Procedimento Inicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Figura 10 – Conexões dos fios do detector. 
 

a) Remova a tampa da caixa de distribuição. Identifique os blocos de terminais para as conexões dos fios do 
cliente. 

 
b) Observando a polaridade correta, termine a fiação em campo de 4 a 20 mA de 3 condutores (+, -, mA) para a 

fiação do conjunto detector de acordo com o detalhe mostrado na figura 9. 
 

c) Se aplicável, termine a fiação serial RS-485 como mostrado na figura 9. 
 

d) Use dois fios por ponto de terminação no lado do cliente para facilitar um loop serial RS-485 contínuo. 
 

O RS-485 (se aplicável) exige cabo de par trançado blindado, calibre 24, dois condutores, entre o detector e o 
host. Use Belden código 9841.  

 
OBSERVAÇÃO: Instale um resistor de 120 ohm entre os terminais A e B no último detector no loop serial. 

 
e) Apare todos os fios condutores expostos se não estiverem permanentemente aterrados no bloco de terminais. 

 
f) Recoloque a tampa da caixa de distribuição. 
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2.7 Procedimento inicial 
Depois da conclusão de toda a montagem mecânica e do término de toda a fiação em campo, aplique a 
alimentação do sistema na faixa de 11,5 a 30 VCC (24 VCC típica) e observe as seguintes condições 
normais: 
 
2.7.1 Detectores de gás tóxico 

a) O display do DM-700 exibe "0" e nenhuma mensagem de falha pisca. 
b) Pode ocorrer uma leitura temporária acima ou abaixo da escala conforme o sensor se 

estabiliza. Essa leitura acima da escala irá normalmente diminuir para "0" ppm entre 1 e 2 
minutos após a energização, assumindo a não existência de gases na área do sensor. 

c) Os detectores que usam uma tensão de polarização exigem um tempo maior para se 
estabilizarem. Isso pode variar entre 1 e 24 horas dependendo do tipo do sensor e da faixa. Os 
sensores polarizados incluem os gases NH3, NO, HCl e VOC (óxido de etileno, etileno, 
metanol, formaldeído etc.).  

 
OBSERVAÇÃO: O sinal de 4 a 20 mA é mantido constante em 4 mA durante os primeiros dois minutos 
após a energização. 

 
Testes operacionais iniciais 
Após um período de aquecimento de 1 hora (ou quando o zero estiver estabilizado), o detector 
deve ser verificado com relação à sensibilidade ao gás de teste.. 
 
Requisitos de material 
• Adaptador de calibração rosqueado código 943-000006-132 ou usar a porta de calibração 

integrada à proteção contra respingo. 
• Gás span; 50% da escala com gás de teste completado com N2 ou ar a uma vazão fixa entre 

200 e 500 cm3/min   
 

a) Prenda o adaptador de calibração no invólucro do detector rosqueado ou conecte a tubulação à porta 
integrada de calibração. Aplique o gás de teste a uma vazão controlada de 200 a 500 cm3/min (500 
cm3/min é a vazão recomendada). Observe que o display do ITM aumenta até um nível próximo ao do 
valor do gás de calibração aplicado.      

b) Remova o gás de teste e observe que o display do ITM diminui para "0". 
 

Os testes operacionais iniciais estão completos. Os detectores de gás tóxico DM-700 são 
calibrados na fábrica antes do transporte e não devem exigir um ajuste significativo na 
inicialização. Entretanto, é recomendável que um ajuste e um teste de calibração completos 
sejam realizados entre 16 e 24 horas após a energização. Consulte as instruções de calibração 
do zero e span. 
 

2.7.2 Detectores de deficiência de O2 
a) O display do DM-700 exibe quase 20,9% e nenhuma mensagem de falha pisca.  
b) A leitura deve se estabilizar entre 1 e 2 minutos após a energização (assumindo uma 

concentração de O2 ambiente 'normal').  
 

Testes operacionais iniciais 
Depois de um período de aquecimento de 5 minutos o sensor deve ser verificado com relação à 
resposta à deficiência de O2. 
 
Requisitos de material 
• Adaptador de calibração rosqueado Detcon código 943-000006-132 ou usar a porta integral de 

calibração na proteção contra respingo. 
• Gás Zero: N2 a 100% a uma vazão fixa de 200 a 500 cm3/min 

 
a) Prenda o adaptador de calibração no gabinete do detector rosqueado ou conecte a tubulação à porta 

integral de calibração. Aplique o gás de teste a uma vazão controlada de 200 a 500 cm3/min (500 
cm3/min é a vazão recomendada). Observe que o display do ITM diminui para um nível próximo de zero.      

b) Remova o gás de teste e o adaptador de calibração. O display do ITM deve retornar a uma leitura de 
20,9%. 

 
Os testes operacionais iniciais estão completos. Os detectores de deficiência de O2 DM-700 são 
calibrados na fábrica antes do transporte e não devem exigir um ajuste significativo na 
inicialização. Entretanto, é recomendável que um ajuste e um teste de calibração completos 
sejam realizados entre 16 e 24 horas após a energização. Consulte as instruções de calibração 
do zero e do span. 
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3. OPERAÇÃO 
3.1 Instruções de operação do ímã de programação 

A interface do operador dos sensores de gás do Modelo Série 700 é realizada através de duas chaves 
magnéticas internas localizadas nas laterais do display LED (veja a figura 12). As duas chaves, "PGM1" 
e "PGM2", permitem uma calibração e configuração completas, eliminando assim a necessidade de 
desclassificar a área ou a utilização de permissões de trabalho a quente.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11 - Ferramenta magnética de programação 
 
 
A ferramenta magnética de programação é usada para operar as chaves magnéticas. A ação da chave 
é definida como um contato momentâneo, tempo de retenção de 3 segundos e de 10 segundos. (Os 
tempos de retenção são definidos como o tempo a partir do ponto em que a indicação de seta "" é 
exibida).  Para uso de contato momentâneo, o ímã de programação é retido brevemente sobre o  local 
de chave. Para um tempo de retenção de 3 segundos, o ímã de programação é retido sobre o local da 
chave durante três segundos. Para um tempo de retenção de 10 segundos, o ímã de programação é 
retido sobre o local da chave durante dez segundos. Os tempos de retenção de 3 e de 10 segundos 
são usados normalmente para inserir menus de calibração/programa e para salvar novos dados. O 
contato momentâneo é usado normalmente para movimentação entre itens de menu e para modificar 
os valores de ponto definido. As setas ("" e "") são usadas no display LED para indicar onde as 
chaves magnéticas são ativadas. A localização de "PGM1" e de "PGM2" é mostrada na figura 12.  

 
 
 

 
Figura12 - Chaves magnéticas de programação 

 
 

OBSERVAÇÃO: No modo de programa, se não houver nenhuma interação da chave magnética após 3 
rolagens consecutivas do menu, o detector voltará automaticamente para a condição normal de operação. Ao 
alterar valores nos itens de menu, se não ocorrer nenhuma atividade magnética durante 20 segundos, o sensor 
voltará para a condição normal de operação.     (Isso não ocorre no modo “Signal Output Check”). 

 

Chave magnética 
PGM2 

Chave magnética 
PGM1 
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3.2 Interface do operador 

A interface de operação é dirigida por menu através de duas chaves magnéticas de programa 
localizadas abaixo das marcas no invólucro do detector. As duas chaves são chamadas de "PGM1" e 
"PGM2". A lista do menu consiste em três itens principais que incluem sub-menus como indicado 
abaixo. (Consulte o fluxograma completo do software) 
 
Normal Operation [Operação normal] 

Current Reading and Gas Type/Fault Status [Leitura atual e Tipo de gás/Status de falha] 
 

Calibration Mode [Modo de calibração] 
AutoZero [Zero automático] 
AutoSpan [Span automático] 
 

Program Mode [Modo de programa] 
View Sensor Status [Exibir status do sensor] 
Sensor Model Type [modelo do tipo do sensor]   
Current Software Version [Versão atual do software] 
Gas Type [Tipo de gás] 
Range of Detection [Faixa de detecção] 
Serial ID address [Endereço ID serial] 
AutoSpan Level [Nível de span automático] 
Days Since Last AutoSpan [Dias desde o último span automático] 
Remaining Sensor Life [Vida restante do sensor] 
mA Output [Saída em mA] 
Input Voltage Supply [Tensão de alimentação] 
Sensor Temperature [Temperatura do sensor] 
Negative Output [Saída negativa] 
Bias Voltage [Tensão de polarização] 
Gain Setting [Configuração do ganho] 
Raw Counts [Valor bruto de leitura] 
Set AutoSpan Level [Definir nível do span automático] 
Set Serial ID [Definir ID serial]  
Set Range [Definir faixa] 
Signal Output Check [Verificação do sinal de saída]  
Restore Default Settings [Restaurar configurações padrão] 
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Figura 13 - Fluxograma do software do DM-700 

 
 

3.3 Operação normal 
Em operação normal, o display do ITM exibe continuamente a leitura atual do sensor que normalmente 
será "0". A cada 60 segundos o display LED irá piscar indicando as unidades de medição e o tipo de 
gás do sensor (p.ex. ppm H2S). Se o detector estiver apresentando ativamente quaisquer falhas de 
diagnóstico, uma mensagem "Fault Detected" [Falha detectada] piscará no display do ITM a cada 1 
minuto. Quando o detector estiver no modo "Fault Detected", PGM1 ou PGM2 podem ser 
magneticamente ativadas a qualquer momento para solicitar que o sensor exiba a lista de falhas ativas. 
Em operação normal, a linearidade da saída da corrente de 4 a 20 mA corresponde à faixa da escala 
total. A saída serial RS-485 Modbus™ fornece a leitura atual do gás e o status completo de falha em 
uma base contínua quando monitorada pelo dispositivo mestre.  

 
 

3.4 Modo de calibração 
3.4.1 AutoZero 

A função AutoZero é usada para zerar o detector. O ar ambiente local pode ser usado para 
calibrar o zero de um detector de gás tóxico desde que possa ser confirmado que ele não contém 
nenhum gás a ser detectado ou de interferência. Se isso não puder ser confirmado então deve 
ser usado um cilindro de ar zero ou de N2.  O N2 puro deve ser usado para a calibração do zero 
dos sensores de deficiência de O2. 
 

Output sign XXX

Gain Setting XXX

Serial ID XX

Raw Current XXX

Last Cal XX Days

Range XXX ppm

Sensor Life XXX%

AutoSpan @ XX

View Sensor Status

Version X.XX

Model Type

PGM1/2 (M)
PGM1/2  (3)

Auto Time-Out

PGM2 (10)
PGM1 (3)

Normal Operation

Simulation
PGM1/2 (3)

LEGEND: 
 
PGM1 - Program Switch Location #1
PGM2 - Program Switch Location #2

(S) - Momentary Swipe
(M) - Momentary hold of Magnet during  text 
         scroll until the ">" appears, then release
(3) - 3 second hold from ">" prompt
(10) - 10 second hold from ">" prompt
Auto Time-out - 5 seconds

inc - Increase
dec - Decrease
#, ##, ### - numeric values

Defaults Restored

PGM1/2 (M)
PGM2 (10)

Signal Output Check
Auto Time-Out

Set Range

PGM2 (S)
PGM1 (S)

PGM1/2 (3)

PGM1/2 (M)
Auto Time-Out

PGM1/2 (3)

AutoSpan

PGM1 (S)
PGM1/2 (3)

Set AutoSpan Level 

inc

PGM1/2 (M)
PGM1/2 (3)

PGM2 (S)
## 

AutoTime-out

dec
inc

PGM2 (3)

dec

##
inc

PGM1/2 (M)
Auto Time-Out

PGM1/2 (3)

Restore Defaults

PGM1 (S)
PGM1/2 (3)

dec

Set Serial ID

PGM2 (S)

PGM1/2 (M)
Auto Time-Out

PGM1/2 (3)

##

Bias Voltage XX.XX

mA Output XX.XX

Sensor Temp XX C

Voltage XX.X VDC

PGM1 (3) AutoZero

Gas Type XXX
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Requisitos de material: 
- Ímã de programação MicroSafe™ Detcon código 327-000000-000 
- Adaptador de calibração rosqueado Detcon código 943-000006-132  
- Gás de calibração de ar zero (ou usar ar ambiente se não houver nenhum gás-alvo presente) 

Detcon  código 942-001123-000.  
- Nitrogênio a 99,99%  Detcon código 942-640023-100 

 
OBSERVAÇÃO:  A fonte de gás zero pode ser ar zero ou N2 para sensores tóxicos, mas deve ser N2 puro 
(99,99%) para sensores de deficiência de O2   

 
a) Para detectores tóxicos, se o ar ambiente não contiver nenhum teor de gás a ser detectado, 

então ele poderá ser usado para a calibração do zero. Se vai ser usado um cilindro de 
calibração de gás zero, conecte o adaptador de calibração e defina uma vazão de 200 a 500 
cm3/min e deixe o sensor purgar durante 1 a 2 minutos antes de executar o zero automático. 
Para detectores de deficiência de O2, aplique N2 durante 3 a 5 minutos antes de executar o 
zero automático. 

 
b) Em operação normal, entre no modo de calibração ao reter o ímã de programação acima da 

PGM1 durante 3 segundos. Observação: a indicação "" mostra que a chave magnética é 
ativada durante o período de retenção de 3 segundos. O display então rola para 
“PGM1=AutoZero …PGM2=AutoSpan”. Retenha o ímã de programação acima da PGM1 
durante 3 segundos após a indicação "" ser exibida para executar o zero automático (ou 
para permitir o fim do tempo limite em 5 segundos se o zero automático não for desejável).  

 
c) O ITM irá exibir a seguinte seqüência de mensagens de texto conforme ele continua a 

seqüência do zero automático: 
 

Zero Cal. . . Setting Zero. . . Zero Saved 
 

d) Remova o gás zero e o adaptador de calibração, se aplicável.  
 

OBSERVAÇÃO: Ao entrar no menu de calibração, o sinal de 4 a 20 mA cai para 2mA e é mantido nesse 
nível até o programa retornar à operação normal. 

 
 

3.4.2 AutoSpan  
A função AutoSpan é usada para a calibração do span do detector. A menos se especificado de 
outra forma, o ajuste do span é recomendado a 50% da faixa. Essa função é denominada “AUTO 
SPAN”. 

 
OBSERVAÇÃO: Antes de executar a calibração do span automático, verifique se o nível do span 
automático coincide com a concentração de gás de calibração do span como descrito na Seção 3.5.2 Set 
AutoSpan level. 

 

Requisitos de material: 
- Ímã de programação MicroSafe™ Detcon código 327-000000-000 
- Adaptador de calibração rosqueado Detcon código 943-000006-132 ou usar a porta integrada de 

calibração na proteção contra respingo. 
- Gás span da Detcon (Consulte a Detcon para obter informações sobre pedidos). O gás span 

recomendado é de 50% da faixa com gás-alvo. Outras fontes adequadas de gás span que 
contenham o gás-alvo completado com ar ou N2 são aceitáveis.  

 
OBSERVAÇÃO 1: Entre em contato com o fabricante ou distribuidor para obter informações sobre 
pedidos de cilindros de gás span.  

 
OBSERVAÇÃO 2: É altamente recomendável uma concentração de 50% da faixa com gás a ser 
detectado. Este deve ser fornecido a uma vazão controlada de 200 a 500 cm3/min, sendo 500 cm3/min a 
vazão recomendada. Podem ser usadas outras concentrações se ficarem dentro dos níveis permitidos de 
5% a 100% da faixa.  

 
OBSERVAÇÃO 3: O ar ambiente deve ser usado para calibrar os detectores de deficiência de O2 desde 
que a concentração confirmada de oxigênio seja 20,9%   

 
OBSERVAÇÃO 4: Em geral não é recomendável usar outros gases para realizar uma calibração cruzada 
para obter o span. A calibração cruzada usando outros gases deve ser confirmada pelo fabricante.  
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CUIDADO: É necessário verificar se a configuração do nível de gás de calibração coincide 
com a concentração do gás span de calibração antes de executar a calibração de "span 
automático". Esses dois valores devem ser iguais. 

 
O span automático consiste em entrar no modo de calibração e seguir as instruções exibidas no 
menu. O display solicitará a aplicação do gás span a uma concentração específica. A 
concentração de gás aplicada deve ser igual a configuração do nível de gás de calibração. A 
configuração padrão de fábrica e a recomendação para a concentração do gás span são de 50% 
da faixa. Se um gás span contendo a concentração recomendada não estiver disponível, podem 
ser usadas outras concentrações desde que fiquem entre 5% e 100% da faixa. Entretanto, 
qualquer valor alternativo da concentração de gás span deve ser programado através do menu 
“Set AutoSpan Level” antes de continuar a calibração de span automático. Siga as instruções 
"a" até "e" abaixo para realizar a calibração de span automático. 

 
a) Verifique se o nível de span automático é igual a concentração de gás span de calibração. 

(Consulte View Sensor Status na Seção 0.) Se o nível de span automático não for igual a 
concentração de gás span de calibração, ajuste o nível de span automático conforme as 
instruções na Seção 0 3.5.2 Set AutoSpan Level. 

 
b) Na operação normal, entre no modo de calibração retendo o ímã de programação acima da 

PGM 1 durante 3 segundos. Observação: a indicação "" mostra que a chave magnética é 
ativada durante o período de retenção de 3 segundos. O display então rolará para 
“PGM1=AutoZero. . . PGM2=AutoSpan”. Retenha o ímã de programação acima da PGM2 
durante 3 segundos para executar o span automático (ou para permitir o fim do tempo limite 
em 5 segundos se o span automático não for desejável). O ITM então rolará para “Apply XX 
ppm Gas” [Aplicar gás a XX ppm].  

 
c) Aplique o gás de teste de calibração do span para detectores de gás tóxico a uma vazão de 

200 a 500 cm3/min. Conforme o sinal do detector começa a aumentar o display alternará 
para exibir a leitura “XX“ piscando ao mesmo tempo em que o ITM exibe a resposta “como 
encontrada” do sensor para o gás span apresentado. Se não atender aos critérios mínimos 
de alteração de sinal dentro da faixa nos primeiros 30 segundos, o display relatará “Range 
Fault” [Falha de faixa] seguida por “Aborting AutoSpan…Resetting Previous Data” 
[Cancelando span automático... Retornando aos dados anteriores]       

 
OBSERVAÇÃO:  O ar ambiente deve ser usado para calibrar os sensores de deficiência de O2 desde que 
a concentração confirmada de oxigênio seja 20,9%. Não há necessidade de aplicar um fluxo de gás. 

 
Assumindo uma alteração aceitável no sinal do detector, após 2 minutos a leitura se ajustará 
automaticamente ao nível programado de span automático. Durante os próximos 30 segundos, a 
seqüência de span automático verifica se o detector tem uma estabilidade de leitura aceitável. Se 
o detector falhar na verificação de estabilidade, a leitura é reajustada para o nível de span 
automático anterior e o ciclo se repete até que ele passe na verificação de estabilidade. Até três 
períodos adicionais de verificação de estabilidade de 30 segundos são permitidos antes de o 
detector relatar uma “Stability Fault” [Falha de estabilidade] seguida por “Aborting 
AutoSpan…Resetting Previous Data”.     
 
Se o detector passar na verificação de estabilidade, o ITM relata uma série de mensagens: 
“AutoSpan Complete” 
“Sensor Life XXX%” 
“Remove Span Gas” 

  
d)  Remova a fonte de gás span e o adaptador de calibração. O ITM relatará uma leitura ativa 

conforme ela é     limpa ao se aproximar de “0”. Quando a leitura for limpa abaixo de 5% da 
faixa, o ITM exibirá “Span Complete” [Span completo] e voltará à operação normal. Se o 
sensor não realizar a limpeza em menos  de 5% em menos de 5 minutos, será relatada uma 
“Clearing Fault” [Falha de limpeza], seguida por “Aborting AutoSpan – Resetting 
Previous Data”.  

 
OBSERVAÇÃO: Ao calibrar detectores de deficiência de O2, não existe nenhuma exigência para limpar 
para <5% da faixa. O sensor retorna à operação normal imediatamente após o ajuste do span. 

 
A calibração de span automático está completa.     
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OBSERVAÇÃO 1: Ao entrar no menu de calibração, o sinal de 4 a 20 mA cai para 2 mA e é mantido 
nesse nível até o programa retornar à operação normal. 

 
OBSERVAÇÃO 2: Se o detector não atender aos critérios mínimos de alteração de sinal, uma “Range 
Fault” será declarada e uma mensagem “Fault Detected” será exibida alternadamente com a leitura atual 
do detector. A saída de 4 a 20 mA cairá para 0 mA e o bit de falha ‘Range Fault’ será definido como 1 na 
saída do Modbus™.  

 
OBSERVAÇÃO 3: Se o detector não atender aos critérios de estabilidade, uma “Stability Fault” será 
declarada e uma mensagem “Fault Detected” será exibida alternadamente com a leitura atual do 
detector. A saída de 4 a 20 mA cairá para 0 mA e o bit de falha ‘Range Fault’ será definido como 1 na 
saída do Modbus™. 

 
OBSERVAÇÃO 4: Se o detector não atender aos critérios de tempo de limpeza, uma “Clearing Fault”  
será declarada e uma mensagem “Fault Detected” será exibida alternadamente com a leitura atual do 
detector. A saída de 4 a 20 mA cairá para 0 mA e o bit de falha ‘Range Fault’ será definido como 1 na 
saída do Modbus™. 

 
 
3.5 Modo de programa 

O modo de programa fornece um menu “View Sensor Status” para verificar os parâmetros de 
operação e configuração. O modo de programa permite o ajuste do AutoSpan Level [Nível de span 
automático] e do Serial ID [Identificador serial]. Além disso, o modo de programa inclui a função de 
diagnóstico “Signal Output Check” [Verificação do sinal de saída] e “Restore Factory Defaults” 
[Restaurar padrões de fábrica].  
 
Os itens do menu Program Mode [Modo de programa] são exibidos na ordem apresentada abaixo: 

View Sensor Status [Exibir status do sensor] 
Set AutoSpan Level [Definir nível do span automático] 
Set Serial ID [Definir ID serial] 
Set Range [Definir faixa] 
Signal Output Check [Verificação do sinal de saída]  
Restore Default Settings [Restaurar configurações padrão] 

 
Navegação no modo de programa 
Em operação normal, entre no modo de calibração ao reter o ímã acima da PGM2 durante 10 
segundos. Observação: a indicação "" mostra que a chave magnética é ativada durante o período de 
retenção de 10 segundos. O ITM irá entrar no modo de programa e o display exibirá o primeiro item do 
menu “View Sensor Status”. Para avançar para o próximo item do menu, retenha o ímã acima da PGM1 
ou da PGM2 enquanto o texto do item atual do menu estiver rolando. Quando a rolagem de texto 
estiver concluída a indicação da seta (“” para PGM2 ou “” para PGM1) será exibida, remova 
imediatamente o ímã. O ITM avança para o próximo item de menu. Repita este processo até que o item 
de menu desejado seja exibido. Observação: A PGM1 move os itens do menu da direita para a 
esquerda e a PGM2 move os itens do menu da esquerda para a direita.  
 
Para entrar em um item do menu, retenha o ímã acima da PGM1 ou da PGM2 enquanto o item do 
menu estiver rolando. Na conclusão da rolagem de texto a indicação “” (“” para PGM2 ou “” para 
PGM1) será exibida e, em seguida, continue a reter o ímã acima de PGM1 ou de PGM2 durante mais 
três segundos para entrar no item de menu selecionado. Se não ocorrer nenhuma atividade do ímã 
durante 5 segundos (3 rolagens de texto repetidas) enquanto o texto do item do menu estiver rolando, o 
ITM voltará automaticamente para a operação normal.  

 
3.5.1 View Sensor Status  

View Sensor Status [Exibir status do sensor] exibe todos os parâmetros atuais de configuração 
e operação incluindo: tipo do sensor, número da versão de software, tipo de gás, faixa de 
detecção, nível de span automático, dias desde o último span automático, vida estimada restante 
do sensor, corrente bruta do sensor, saída em mA, tensão de entrada e temperatura ambiente do 
sensor.  
 
No texto View Sensor Status retenha o ímã acima da PGM1 ou da PGM2 até que a indicação 
“” seja exibida e, em seguida, retenha continuamente durante mais três segundos. O display 
percorrerá toda a lista de parâmetros de status do sensor seqüencialmente: 
 
Sensor Model Type [Tipo de modelo do sensor]   
O item do menu é exibido como: “Model DM-700” 
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Current Software Version [Versão atual do software]: “Version 1.XX” 
 
Gas Type [Tipo de gás] 
O item do menu é exibido como:  “ Gas Type = H2S”  
 
Range of Detection [Faixa de detecção].  
O item do menu é exibido como:  “Range XXX ppm”  
 
Serial ID address [Endereço do ID serial]. 
O item do menu é exibido como: “Serial ID XX”   
 
AutoSpan Level [Nível de span automático]. 
O item do menu é exibido como: “AutoSpan at XX ppm” 
 
Days Since Last AutoSpan [Dias desde o último span automático]. 
O item do menu é exibido como: “Last Cal XX days” 
 
Remaining Sensor Life [Vida restante do sensor].  
O item do menu é exibido como: “Sensor Life 100%” 
 
mA Output [Saída em mA] 
O item do menu é exibido como: “mA Output XX.XX” 
 
Input Voltage Supply [Fonte da tensão de saída] 
O item do menu é exibido como: “Voltage XX.X VDC” 
  
Sensor Temperature [Temperatura do sensor] 
O item do menu é exibido como: “Operating Temp XX C”  
  
Output Sign [Sinal de saída]  
O item do menu é exibido como: “Output Sign X” 
 
Bias Voltage [Tensão de polarização] 
O item do menu é exibido como: “Bias Voltage XXXmV”  
  
Gain Setting [Configuração do ganho] 
O item do menu é exibido como: “Gain Setting XX”  
  
Raw Counts [Valor bruto de leitura] 
O item do menu é exibido como: “Raw Counts XXXX”  
  
Quando a seqüência da lista de status estiver completa, o ITM voltará para o texto “View Sensor 
Status”.  
 
O usuário pode escolher entre: 

1) analisar a lista novamente executando outra retenção de 3 segundos 
2) mover para outro item do menu executando uma retenção momentânea ou 
3) retornar para a operação normal através do tempo limite automático de 5 segundos.  

 
3.5.2 Set AutoSpan Level 

Set AutoSpan Level [Definir o nível de span automático] é usado para definir o nível de 
concentração de gás span que está sendo usado para calibrar o detector. Esse nível é ajustável 
de 5% a 100% da faixa selecionada da escala total. A configuração atual pode ser exibida em 
View Program Status. 
 
O item do menu é exibido como: “Set AutoSpan Level” 
 
No texto Set AutoSpan Level retenha o ímã acima da PGM1 ou da PGM2 até que a indicação 
“” seja exibida e, em seguida, retenha continuamente durante mais três segundos. O display 
então alterna para “ XX“ (onde XX é o nível de gás atual). Passe o ímã momentaneamente acima 
da PGM2 para aumentar ou da PGM1 para diminuir o nível de span automático até o nível 
correto ser exibido. Retenha o ímã acima da PGM1 ou da PGM2 durante 3 segundos para aceitar 
o novo valor. O display rolará para “AutoSpan Level Saved” [Nível do span automático salvo] e 
voltará para o texto “Set AutoSpan Level”.  
 
O usuário pode escolher entre:   

1) mover para outro item do menu executando uma retenção momentânea ou  
2) retornar para a operação normal através do tempo limite automático de 5 segundos.  
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3.5.3 Set Serial ID 

Os detectores Modelo DM-700 podem ser monitorados serialmente através do RS-485 Modbus™ 
RTU. Consulte a Seção 4.0 para obter detalhes sobre o uso do recurso de saída Modbus™.  
 
Set Serial ID [Definir ID serial] é usado para definir o endereço do ID serial do ModBus™. É 
ajustável de 01 a 256 no formato hexadecimal (hexadecimal 01 a FF). O ID serial atual pode ser 
exibido em View Sensor Status usando a instrução fornecida na Seção 0 View Sensor Status. 
 
O item do menu é exibido como: “Set Serial ID” 
 
No texto "Set Serial ID" retenha o ímã de programação acima de PGM1 ou de PGM2 até que a 
indicação “” seja exibida e, em seguida, retenha continuamente durante mais três segundos. O 
display então alterna para “XX“ (onde XX é o endereço do ID atual). Passe o ímã 
momentaneamente acima de PGM2 para aumentar ou de PGM1 para diminuir o número 
hexadecimal até o ID desejado ser exibido. Retenha o ímã acima da PGM1 ou da PGM2 durante 
3 segundos para aceitar o novo valor. O display rolará para “New ID Saved” [Novo ID salvo] e 
voltará para o texto “Set Serial ID”.  
 
O usuário pode escolher entre: 

1) mover para outro item do menu executando uma retenção momentânea ou 
2) retornar para a operação normal através do tempo limite automático de 5 segundos.  

 
 

3.5.4 Set Range 
A faixa da escala total de um sensor DM-700 é determinada no momento do pedido. O sensor 
inteligente de encaixe é calibrado na fábrica para essa faixa. Entretanto, se os requisitos da 
aplicação mudarem e o usuário precisar alterar a faixa original, a função “Set Range” [Definir 
faixa] pode ser usada para fazer ajustes em campo. 
 
A faixa da escala total atualmente selecionada é exibida no menu “View Sensor Status”. A faixa 
da escala total calibrada na fábrica está impressa na etiqueta do sensor inteligente de encaixe. 
Quando uma nova faixa for selecionada as saídas de 4 a 20 mA e Modbus™ serão novamente 
escaladas de forma automática e o padrão do nível de gás span será 50% da nova faixa. 
 
O item do menu é exibido como: “Set Range” 
 
Na rolagem do texto "Set Range" retenha o ímã de programação acima da PGM1 ou da PGM2 
até que a indicação “” seja exibida e, em seguida, retenha continuamente durante mais três 
segundos. O display então alterna para “ XX“ (onde XX é a faixa atual). Passe o ímã 
momentaneamente acima de PGM2 para aumentar ou de PGM1 para diminuir o nível de span 
automático até a faixa desejada ser exibida. Retenha o ímã acima da PGM1 ou da PGM2 durante 
3 segundos para aceitar o novo valor. O display rolará para “New Range Saved” [Nova faixa 
salva] e voltará para o texto “Set Range”.  
 
As faixas selecionáveis são: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 
2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000 
 
A faixa pode somente ser alterada para uma nova faixa que fique entre 4 vezes mais ou 4 vezes 
menos a do sensor de encaixe atual. Ou seja: para um sensor de encaixe de 100 ppm, a faixa 
pode ser definida desde 25 ppm até 400 ppm. 
 
O usuário pode escolher entre: 

1) mover para outro item do menu executando uma retenção momentânea ou 
2) retornar para a operação normal através do tempo limite automático de 5 segundos.  

 
 

OBSERVAÇÃO 1:  O detector deve ser calibrado novamente após qualquer alteração da faixa do 
detector. O span automático e o zero automático devem ser restabelecidos.  

 
OBSERVAÇÃO 2:  Quando for instalado um novo sensor de encaixe, o ITM retorna automaticamente 
para o padrão da faixa do sensor de encaixe.  
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3.5.5 Signal Output Check   
Signal Output Check [Verificação do sinal de saída] fornece uma saída de 4 a 20 mA e uma 
saída RS-485 Modbus™ simuladas. Essa simulação permite que o usuário realize 
convenientemente uma verificação funcional do sistema de todo o seu sistema de segurança. 
Essa simulação da saída do sinal também ajuda o usuário a solucionar problemas de fiação do 
sinal.  
O item do menu é exibido como: “Signal Output Check”. 
 
No texto “Signal Output Check” [Verificação do sinal de saída] retenha o ímã acima da PGM1 
ou da PGM2 até que a indicação “” seja exibida e, em seguida, retenha continuamente durante 
mais dez segundos. Após iniciado, o display rolará para “Simulation Active” [Simulação ativa] 
até a função ser interrompida. Durante o modo de simulação, o valor de 4 a 20 mA será 
aumentado de 4,0 mA para 20,0 mA (em incrementos de 1% da faixa a uma taxa de atualização 
de 1 segundo) e,em seguida, será diminuído de 20,0 mA para 4,0 mA. A mesma seqüência de 
simulação é aplicada à leitura do gás de saída do Modbus™.     
 
OBSERVAÇÃO: Signal Output Check permanece ativo indefinidamente até o usuário interromper a 
função. Não existe tempo limite automático para esse recurso.  

   
Para terminar o modo de sinalização, retenha o ímã acima da PGM1 ou da PGM2 durante 3 
segundos. O display volta para o texto “Signal Output Check”.  
O usuário pode escolher entre: 

1) mover para outro item do menu executando uma retenção momentânea ou 
2) retornar para a operação normal através do tempo limite automático de 5 segundos. 

 
3.5.6 Restore Factory Defaults 

Restore Factory Defaults [Restaurar padrões de fábrica] é usado para limpar os dados de 
calibração e configuração do usuário da memória e para voltar aos valores padrão de fábrica. 
Isso pode ser necessário se as configurações foram configuradas incorretamente e um ponto de 
referência conhecido precisa ser restabelecido para corrigir o problema.  
 
Esse item do menu é exibido como: “Restore Factory Defaults”. 

 
OBSERVAÇÃO: “Restore Factory Defaults” deve ser usado apenas quando absolutamente necessário. 
Todas as entradas de configuração existentes anteriormente terão que ser inseridas novamente se esta 
função for executada. Uma retenção de 10 segundos do ímã em PGM2 é necessária para executar essa 
função.   

 
No texto “Restore Factory Defaults”, retenha o ímã de programação acima de PGM2 até a 
indicação “” ser exibida e continue a reter durante dez segundos. O display irá exibir “Now 
Restoring Defaults” [Agora restaurando padrões] e, em seguida, “Defaults Restored” [Padrões 
restaurados] e voltará para o texto “Restore Factory Defaults”.  
 
O usuário pode escolher entre: 

1) mover para outro item do menu executando uma retenção momentânea ou 
2) retornar para a operação normal através do tempo limite automático de 5 segundos. 

 
Após a execução de “Restore Factory Defaults”, o DM-700 volta às suas configurações padrão 
de fábrica. As configurações padrão são: 

• Nível de span automático = 50% da faixa 
• Id serial = 01 
• Faixa: De acordo com o padrão da faixa do sensor inteligente de encaixe 
• Zero automático:  As configurações do zero automático são perdidas e o usuário deve 

realizar um novo zero automático. 
• Span automático:  As configurações do span automático são perdidas e o usuário deve 

realizar um novo span automático. 
 
 
3.6 Recursos de programa 

Os detectores de gás tóxico DM-700 da Detcon incorporam um conjunto abrangente de recursos de 
diagnóstico para obter uma operação segura contra falhas. Esses recursos operacionais e os recursos 
de diagnóstico de segurança contra falhas estão detalhados abaixo.  
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3.6.1 Recursos operacionais  
Acima da faixa 
Quando é detectado um gás acima da faixa da escala total, o display do ITM pisca apresentando 
a leitura da escala total. Isso indica uma condição acima da faixa. O sinal de 4 a 20 mA relatará 
uma saída de 22 mA durante esse tempo. 
 
Status na calibração 
Quando o detector fica envolvido com as calibrações de zero automático e span automático, o 
sinal de saída de 4 a 20 mA cai para 2,0 mA e o bit de registro  Modbus™ na calibração é 
definido como 1. Isso alerta o usuário que o ITM não está em um modo de medição ativo. Esse 
recurso também permite que o usuário registre em log os eventos de zero automático e span 
automático através do seu sistema de controle mestre.  
 
Vida do sensor 
A vida do sensor é calculada após cada calibração de span automático e é relatada como um 
indicador da vida útil remanescente. Ela é relatada no menu “View Sensor Status” e como um bit 
de registro do RS-485 Modbus™. A vida do sensor é relatada em uma escala de 0% a 100%. 
Quando a vida do sensor cai abaixo de 25%, a célula do sensor deve ser substituída dentro de 
uma programação de manutenção razoável. 
 
Data do último span automático 
Isso relata o número de dias decorridos desde o último span automático com sucesso. É relatado 
no menu View Sensor Status. Após 180 dias, será declarada uma falha de span automático. 
 

3.6.2 Recursos de diagnóstico de falhas/segurança contra falhas 
 

Supervisão de falhas / segurança contra falhas 
Os detectores Modelo DM-700 são projetados para uma operação segura contra falhas. Se 
quaisquer das falhas de diagnóstico listadas a seguir estiverem ativas, o display do ITM rolará 
para a mensagem “Fault Detected” a cada um 1 minuto durante a operação normal. A qualquer 
momento durante o modo “Fault Detected”, a retenção do ímã de programação acima da PGM1 
ou da PGM2 durante 1 segundo irá exibir a(s) falha(s) ativa(s). Todas as falhas ativas são 
relatadas seqüencialmente.  
A maioria das condições de falha resulta em falha na operação do detector. Nesses casos ocorre 
uma queda do sinal de 4 a 20 mA para o nível padrão universal de 0 mA. Essas falhas incluem: 
falhas de calibração do span automático, falha do aquecedor, falha do sensor,falha de memória, 
falha do loop, e falha na tensão interna. O nível de falha de 0 mA não é empregado para falhas 
de temperatura ou para falhas de span automático. Para cada condição de falha de diagnóstico o 
registro de falha associado do RS-485 Modbus™ será sinalizado para alertar digitalmente o 
usuário.  

 
OBSERVAÇÃO: Consulte a seção Guia de solução de problemas para obter orientação sobre como 
resolver condições de falha.   

 
Falha de faixa – Span automático  
Se o detector não atender ao critérios mínimos de alteração de sinal durante a seqüência de 
span automático, a “Range Fault” [Falha de faixa] será declarada. Uma “Range Fault” fará com 
que uma mensagem “Fault Detected” pisque intermitentemente no display do ITM e causará a 
queda da saída de 4 a 20 mA para 0 mA. O bit do registro de falha do Modbus™ para falha de 
faixa será definido como 1 e não será zerado até cessar a condição de falha. O detector deve ser 
considerado ‘Fora de serviço’ até ser realizada uma calibração do span automático com sucesso.  
 
Falha de estabilidade - Span automático 
Se o detector não atender ao critérios de estabilidade de sinal durante a seqüência de span 
automático, a “Stability Fault” [Falha de estabilidade] será declarada. Uma “Stability Fault” fará 
com que uma mensagem “Fault Detected” pisque intermitentemente no display do ITM e causará 
a queda da saída de mA para 0 mA. O bit do registro de falha do Modbus™ para falha de 
estabilidade será definido como 1 e não será zerado até cessar a condição de falha. O detector 
deve ser considerado ‘Fora de serviço’ até ser realizada uma calibração de span automático com 
sucesso.  
 

Falha de limpeza - Span automático 
Se o detector não atender ao critérios de estabilidade de sinal durante a seqüência de span 
automático, a “Clearing Fault” [Falha de limpeza] será declarada. Uma “Clearing Fault” fará com 
que uma mensagem “Fault Detected” pisque intermitentemente no display do ITM e causará a 
queda da saída de mA para 0 mA. O bit do registro de falha do Modbus™ para limpeza de falha 
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será definido como 1 e não será zerado até cessar a condição de falha. O detector deve ser 
considerado ‘Fora de serviço’ até ser realizada uma calibração de span automático com sucesso.  
 
Falha do zero 
Se o detector desviar até < -10% da faixa, será declarada uma “Under-Range Fault” [Falha de 
fora de faixa (abaixo)]. Uma “Under-Range Fault” fará com que uma mensagem “Fault Detected” 
pisque intermitentemente no display do ITM. O bit do registro de falha do Modbus™ para falha de 
fora de faixa (abaixo) será definido como 1 e não será zerado até cessar a condição de falha. Se 
ocorrer uma falha de fora de faixa (abaixo), o sinal de 4 a 20 mA será definido para 0 mA até que 
a condição de falha seja solucionada. 
 
Falha do sensor 
Se o sensor inteligente de encaixe não estiver encaixado, estiver encaixado incorretamente ou 
existir uma falha de comunicação, será declarada uma “Sensor Fault” [Falha do sensor]. Uma 
“Sensor Fault” fará com que uma mensagem “Fault Detected” pisque intermitentemente no 
display do ITM. O bit do registro de falha do Modbus™ para falha do sensor será definido como 1 
e não será zerado até cessar a condição de falha. Se ocorrer uma falha do sensor, o sinal de 4 a 
20 mA será definido para 0 mA até que a condição de falha seja solucionada. 
 
Falha do processador 
Se o detector apresentar quaisquer erros irrecuperáveis em tempo de execução, será declarada 
uma “Processor Fault” [Falha do processador]. Uma “Processor Fault” fará com que uma 
mensagem “Fault Detected” pisque intermitentemente no display do ITM. O bit do registro de 
falha do Modbus™ para falha do processador será definido como 1 e não será zerado até cessar 
a condição de falha. Se ocorrer uma falha do processador, o sinal de 4 a 20 mA será definido 
para 0 mA até que a condição de falha seja solucionada. 
 
Falha de memória 
Se o detector apresentar uma falha ao salvar novos dados na memória, será declarada uma 
“Memory Fault” [Falha de memória]. Uma “Memory Fault”  fará com que uma mensagem “Fault 
Detected” pisque intermitentemente no display do ITM. O bit do registro de falha do Modbus™ 
para falha de memória será definido como 1 e não será zerado até cessar a condição de falha. 
Se ocorrer uma falha de memória, o sinal de 4 a 20 mA será definido para 0 mA até que a 
condição de falha seja solucionada. 
 
Falha de loop 4 a 20 mA 
Se o detector medir uma resistência da carga do loop de 4 a 20 mA > 1000 ohm, será declarada 
uma “Loop Fault” [Falha de loop]. Uma “Loop Fault” fará com que uma mensagem “Fault 
Detected” pisque intermitentemente no display do ITM. O bit do registro de falha do Modbus™ 
para falha do loop será definido como 1 e não será zerado até cessar a condição de falha. Se 
ocorrer uma falha do loop, o sinal de 4 a 20 mA será definido para 0 mA até que a condição de 
falha seja solucionada.  
 
Falha na tensão de entrada 
Se o detector estiver atualmente recebendo uma tensão de entrada que esteja fora da faixa de 
11 a 30 Vcc, será declarada uma “Input Voltage Fault” [Falha na tensão de entrada]. Uma “Input 
Voltage Fault” fará com que a mensagem “Fault Detected” pisque intermitentemente no display 
do ITM. O bit do registro de falha para falha na tensão de entrada será definido como 1 e não 
será zerado até cessar a condição de falha. Se ocorrer uma falha na tensão de entrada, o sinal 
de 4 a 20 mA será definido para 0 mA até que a condição de falha seja solucionada. 
 
Falha de temperatura 
Se o detector estiver relatando atualmente uma temperatura ambiente fora da faixa de –40 °C a 
+75 °C, será declarada uma “Temperature Fault” [Falha de temperatura]. Uma “Temperature 
Fault” fará com que a mensagem “Fault Detected” pisque intermitentemente no display do ITM. O 
bit do registro de falha do Modbus™ para falha de temperatura será definido como 1 e não será 
zerado até cessar a condição de falha. Se ocorrer uma falha de temperatura o sinal de 4 a 20 mA 
permanece operacional.  
 
Falha de span automático 
Se decorrerem 180 dias desde o último span automático com sucesso, será gerada uma falha 
de span automático. Uma “AutoSpan Fault” [Falha de span automático] fará com que a 
mensagem “Fault Detected” pisque intermitentemente no display do ITM. O bit do registro de 
falha do Modbus™ para falha do span automático será definido como 1 e não será zerado até 
cessar a condição de falha ao executar um span automático com sucesso. Se ocorrer um span 
automático, o sinal de 4 a 20 mA permanece operacional. 
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4. PROTOCOLO RS-485 MODBUS™ 
Os detectores Modelo DM-700 apresentam um protocolo de comunicação compatível com Modbus™ e 
podem ser endereçados através do modo de programa. Existem outros protocolos disponíveis. Entre em 
contato com a fábrica para obter os requisitos específicos do protocolo. A comunicação é de dois fios, 485, 
9600 baud half duplex, 8 bits de dados, 1 bit de parada, sem paridade, com o sensor configurado como um 
dispositivo escravo. Um controlador mestre situado a 1.220 m de distância pode teoricamente monitorar até 
256 sensores diferentes. Esse número pode não ser realista em ambientes agressivos onde as condições 
de ruído e/ou da fiação tornariam impraticável colocar tantos dispositivos no mesmo par de fios. Se um 
sistema multiponto estiver sendo utilizado, cada sensor deve ser configurado para um endereço diferente. 
As configurações de endereço típicas são: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 
11…etc. 
 
O padrão de fábrica dos números do ID do RS-485 do detector é 01. Eles podem ser alterados em campo 
através da interface do operador descrita na Seção 3.5.5 Set Serial ID. 
A seção a seguir explica os detalhes do protocolo Modbus™ que o sensor DM-700 suporta.  
 
Código 03 - Read Holding Registers, é o único código suportado pelo transmissor. Cada transmissor contém 6 registros 
de retenção que refletem seu status atual. 
 
Registro  #  Byte superior Byte inferior 
40000    Tipo de gás  
 
O tipo de gás é um dos seguintes: 
01=CO, 02=H2S, 03=SO2, 04=H2, 05=HCN, 06=CL2, 07=NO2, 08=NO, 09=HCL, 10=NH3, 11=LEL, 12=O2  
 
Registro #  Byte superior Byte inferior 
40001               Faixa detectável 
 
ou seja, 100 para 0 a 100 ppm, 50 para 0 a 50% LIE etc. 
 
Registro #  Byte superior Byte inferior 
40002               Leitura atual do gás 
 
A leitura atual do gás como um número inteiro. Se a leitura for exibida como 23,5 no display, esse registro conteria o 
número 238. 
 
Registro #  Byte superior Byte inferior 
40003         Nível de span automático 
 
Registro #.  Byte superior Byte inferior 
40004       Vida do sensor 
 
A vida do sensor é um uso restante estimado da cabeça do sensor, entre 0% e 100%. 
Exemplo: 85=85% vida do sensor 
 
Registro #  Byte superior Byte inferior 
40005  Bits de status Bits de status 
 
Os bits lidos como 0 correspondem a FALSO, os bits lidos como 1 a VERDADEIRO 
 
Bits de status do byte superior: 
Bit 15 – Reservado  
Bit 14 – Reservado 
Bit 13 – Reservado 
Bit 12 – Falha do zero 
Bit 11 – Falha de faixa 
Bit 10 – Falha de estabilidade 
Bit 9  – Falha de limpeza 
Bit 8 – Falha de sensor não conectado 
 
Bits de status do byte inferior: 
Bit 7 – Falha do sensor 
Bit 6 – Falha do processador 
Bit 5 – Falha de memória 
Bit 4 – Falha na tensão de entrada  
Bit 3 – Falha de 4 a 20 mA  
Bit 2 – Falha de temperatura  
Bit 1 – Falha de span automático  
Bit 0 – Falha global 
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5. SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO 
Freqüência de calibração 
Para a maioria das aplicações, intervalos trimestrais de calibração do span irão assegurar uma detecção 
confiável. Entretanto, os ambientes industriais podem ser diferentes. Na instalação e comissionamento 
iniciais, devem ser realizados testes de freqüência próximos de semanal a mensal. Os resultados dos testes 
devem ser registrados e analisados para determinar um intervalo de calibração adequado. Se, após 180 
dias, não for realizada uma calibração de span automático, o ITM irá gerar uma falha de span automático. 
 
Inspeção visual 
O detector deve ser inspecionado anualmente. Inspecione para verificar sinais de corrosão e danos 
provenientes de água. Durante a inspeção visual, a proteção contra respingo deve ser inspecionada para 
assegurar que não está bloqueada. Examine o sensor de encaixe para verificar indícios de bloqueio físico, 
vazamento de eletrólitos ou corrosão severa. Além disso, inspecione o interior da caixa de distribuição para 
verificar sinais de acúmulo de água ou de corrosão do bloco de terminais. 
 
Pacote de secador 
Um pacote de secador de umidade deve ser instalado em todas as caixas de distribuição à prova de 
explosão. O pacote secador de prevenção de condensação de umidade evitará que o volume interno da 
caixa de distribuição condense e acumule umidade devido às alterações na umidade do dia para a noite. 
Esse pacote fornece uma função crítica e deve ser substituído anualmente. O código é 960-202200-000. 
 
 

 
 

Figura 14 - Conjunto sensor 
 
 

Substituição do sensor inteligente de encaixe  
 

OBSERVAÇÃO: Não é necessário remover a alimentação ao substituir o sensor de gás tóxico de encaixe para 
manter a classificação de área, pois ele é intrinsecamente seguro. 

 
a) Use uma chave Allen de 1/16” para soltar o parafuso de travamento que prende o ITM ao adaptador da 

proteção contra respingo (Um giro será suficiente - Não remova o parafuso completamente). 
  

b) Remova a proteção contra respingo.  
 

c) Desenrosque e remova o adaptador da proteção contra respingo do ITM.  
 

d) Puxe, com cuidado, o sensor de encaixe para fora do ITM. Direcione o novo sensor de encaixe de forma 
a coincidir com os pinos do conector fêmea. Use as marcas de alinhamento fornecidas para assegurar 
um alinhamento correto. Depois de alinhado corretamente, pressione o sensor firmemente para dentro 
para realizar a conexão adequada.  
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Figura 15 - Conexão da célula do sensor e do ITM 
 

e) Rosqueie o adaptador da proteção contra respingo no ITM até ajustar bem e aperte o parafuso de     
travamento usando a chave Allen de 1/16”. Reinstale a proteção contra respingo. 

 
f) Verifique o tipo de gás e a faixa do novo sensor consultando View Program Status. É recomendável a 

execução das funções AutoZero e AutoSpan, conforme a Seção  3.4 – Modo Calibração, para fazer o 
novo sensor de encaixe coincidir com o ITM.  

 
Substituição do ITM  

a) Remova a fonte de alimentação do conjunto detector. Desconecte todas as conexões de fios do sensor na  
caixa de distribuição anotando as conexões dos fios (os fios são coloridos). 

 
OBSERVAÇÃO: É necessário remover a fonte da caixa de distribuição ao alterar o ITM para manter a classificação de 
área. 

 
b)  Use uma chave de boca e os rebaixos da chave fornecidos na seção superior do ITM e desenrosque o ITM 

até que possa ser removido.  
 
c)  Use uma chave Allen de 1/16” para soltar o parafuso de travamento que prende o ITM ao adaptador da 

proteção contra respingo (Um giro será suficiente - Não remova o parafuso completamente).  
 
d)  Remova a proteção contra respingo. Desenrosque e remova o adaptador da proteção contra respingo do 

ITM.  
 
e) Remova, com cuidado, o sensor de gás tóxico de encaixe do antigo ITM e o instale no novo ITM.  Direcione 

os pinos no sensor de forma a coincidir com os receptáculos do conector fêmea no novo ITM e pressione o 
sensor para dentro firmemente para fazer a conexão adequada.  

 
f)  Rosqueie o adaptador da proteção contra respingo no ITM até ajustar, aperte o parafuso de travamento e 

conecte novamente a proteção contra respingo.  
 
g)  Passe os fios do conjunto detector pelo orifício de montagem NPT fêmea de ¾” e rosqueie o conjunto na 

caixa de distribuição até apertar e a lente do ITM ficar voltada para o ponto de acesso frontal. Conecte os 
fios do conjunto detector no interior da caixa de distribuição (Consulte a Seção 2.6 e a Figura 10).  

 
h) Execute Set AutoSpan Level, Set Serial ID, Set Range e, em seguida, execute um AutoZero e um     

AutoSpan com sucesso antes de colocar o sensor em serviço. 
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6. GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Consulte a lista de recursos do Diagnóstico de segurança contra falhas para obter referência adicional sobre 
as atividades de solução de problemas. Estão listadas abaixo algumas condições de problemas típicos e 
sua causa provável e caminho para solução.  

 
 
 
 

Figura 16 - Conexão da célula do sensor e do ITM 
 

 
 
 
 
Falha de fora de faixa (abaixo) 
Causa provável: Desvio da linha de base do sensor para baixo, gases de interferência.  
Repita o zero automático. Use fonte de ar zero ou N2. 
Permita mais tempo para a estabilização do zero se este for um tipo de sensor polarizado.  
Execute o span automático com sucesso e verifique a vida adequada do sensor  
Verifique o valor bruto de contagens  em View Sensor Status. Devem estar próximas de 33.000 contagens 
quando normais. 
Substitua o sensor de encaixe se a falha continuar.  
 
Falha de sensor faltante 
Causa provável: Sensor faltando, falha nos componentes eletrônicos do sensor de encaixe ou Falha de 
barreira I.S. do ITM 
Certifique-se de que o sensor de encaixe está conectado adequadamente na direção correta. 
Coloque o sensor de encaixe em outro ITM para determinar se é problema do sensor de encaixe ou do ITM  
Substitua o sensor de encaixe se for comprovado que está com defeito 
Substitua o ITM se for comprovado que está com defeito 
 
Falhas de calibração do span automático – (Faixa, estabilidade e limpeza) 
Para limpar qualquer falha de calibração do span automático, o processo do span automático deve ser 
completado com sucesso. 
 
Falha de faixa 
Causas prováveis:  Erro do operador, falha do sensor, problemas com o gás de calibração e com a 
aplicação de gás. 
Verifique a validade do gás span  (verifique a data de fabricação no cilindro de gás de calibração). 
Use tubulação e reguladores de gás de calibração adequados a gases altamente corrosivos. 
Verifique obstruções que impeçam que o gás de calibração chegue até a frente do sensor (inclusive estar 
molhado, bloqueado ou corroído). 
Verifique a vida adequada do sensor. 
Substitua o sensor de gases tóxicos de encaixe. 
 
Falha de estabilidade 
Causas prováveis:  Erro do operador, falha do sensor, problemas com o gás de calibração e com a 
aplicação de gás. 
Verifique a validade do gás span  (verifique a data de fabricação no cilindro de gás de calibração). 
Use tubulação e reguladores de gás de calibração adequados a gases altamente corrosivos 
Verifique obstruções que impeçam que o gás de calibração chegue até a frente do sensor (inclusive estar 
molhado, bloqueado ou corroído). 
Verifique a vida adequada do sensor 
Substitua o sensor de gases  tóxicos de encaixe. 
 
Falha de limpeza 
Causas prováveis:  Erro do operador, falha do sensor, problemas com o gás de calibração e com a 
aplicação do gás de calibração. 
Deve recuperar até < 5% da faixa em < 5 min após o span automático estar completo   
Use ar engarrafado (ar zero ou N2) se houver um nível de referência contínuo conhecido.  
Verifique a validade do gás span (verifique a data de fabricação no cilindro de gás de calibração). 
Use tubulação e reguladores de gás de calibração adequados a gases altamente corrosivos 
Verifique obstruções que impeçam que o gás de calibração chegue até a frente do sensor (inclusive estar 
molhado, bloqueado ou corroído). 
Verifique a vida adequada do sensor 
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Substitua o sensor de gases tóxicos de encaixe. 
 
Baixa repetitividade da calibração 
Causas prováveis:  Erro do operador, falha do sensor, problemas com o gás de calibração e com o 
fornecimento, gases de interferência  
Verifique a vida adequada do sensor. 
Verifique a validade do gás span usando o tubo de extração ou outro meio (verifique a data de fabricação no 
cilindro de gás de calibração). 
Use tubulação e reguladores de gás de calibração adequados a gases altamente corrosivos 
Verifique obstruções que impeçam que o gás de calibração chegue até a frente do sensor (inclusive estar 
molhado, bloqueado ou corroído). 
Verifique a vida adequada do sensor 
Substitua o sensor tóxico de encaixe. 
 
Saída instável/ picos repentinos 
Causas possíveis: Fonte de alimentação instável, aterramento inadequado ou proteção contra RFI 
inadequada. 
Verifique se a fonte de alimentação está estável. 
Verifique se a fiação em campo está blindada e aterrada corretamente. 
Entre em contato com o fabricante para otimizar a blindagem e o aterramento. 
Adicione o acessório Circuito de proteção contra RFI Detcon se for comprovado que o problema é induzido 
por RFI. 
 
Alarmes falsos  
Verifique a JBox para observar se há água acumulada e corrosão anormal nos blocos de terminais. 
Se os alarmes falsos estão ocorrendo à noite, suspeite de condensação na JBox. 
Adicione ou substitua o pacote de prevenção de condensação (secador) Detcon código 960-202200-000, 
Investigue a presença de outros gases que estejam causando sinais de interferência cruzada. 
Determine se a causa é induzida por RFI. 
 
Falhas de processador e/ou memória 
Recicle a alimentação em uma tentativa de solucionar o problema 
Restaure os padrões de fábrica - Isso irá limpar a memória do processador e pode corrigir o problema.  
Lembre-se de inserir novamente todas as configurações do cliente para obter o nível do gás de calibração e 
a faixa após restaurar os padrões de fábrica. 
Se o problema persistir, substitua o módulo transmissor inteligente.  
 
Display ilegível 
Se for devido à luz solar excessiva, instale uma proteção contra o sol para reduzir o brilho. 
 
Nenhuma exibição – O transmissor não está respondendo 
Verifique se a JBox não contém água acumulada ou corrosão anormal. 
Verifique se a alimentação CC necessária está aplicada aos terminais corretos. 
Troque o ITM por um funcionando corretamente para determinar se o ITM está com defeito. 
 
Saída de 4 a 20 mA em falha 
Se o detector apresenta uma leitura normal sem nenhuma falha exibida e a saída do sinal de 4 a 20 mA 
for 0 mA. 
Verifique se a fiação está conectada corretamente nos blocos de terminais e através das entradas do 
controlador. 
O loop de saída de 4 a 20 mA deve estar fechado (resistência < 1000 ohm) para evitar a falha do loop.  
Execute uma seqüência de “Signal Output Check” através da Seção 0 e verifique a saída de 4 a 20 mA com 
o medidor de corrente. 
Troque por um novo ITM para determinar se o circuito de saída de 4 a 20 mA do ITM está com defeito. 
 
Nenhuma comunicação - RS-485 Modbus™  
Se o detector apresenta uma leitura normal sem nenhuma falha exibida e o Modbus™ não está se 
comunicando….  
Verifique se foi inserido o endereço serial correto (e não duplicado). 
Verifique se a fiação está conectada corretamente nos blocos de terminais e se o loop serial está fiado 
corretamente. 
Execute um “Signal Output Check” de acordo com a Seção 0 e solucione o problema de fiação. 
Pense em acrescentar um repetidor Modbus™ se a distância da queda de distribuição mais próxima for 
excessiva. 
Troque por um novo ITM para determinar se o circuito de saída serial do ITM está com defeito. 
Consulte a observação sobre a aplicação do “Guide to Proper Modbus™ Communications” [Guia para 
comunicação adequada do Modbus™] da Detcon. 
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7. Política de Serviço de Atendimento ao Cliente e Assistência Técnica 
 

Na fabrica Detector  do Brasil Ltda: 
Endereço para remessas e correspondência:  
 
Detector  do Brasil Ltda 
Av. Das Américas 7935 
Ed. Sun Plaza, Sala 402, 403, 404 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ 
CEP 22793-081 
Telefone:   (55-21) 3150-4700 / 3410-1355 
Tel. & Fax:  (55-21) 3150 4757  
Email: detector@detector.com.br 
 
Na fabrica Detcon, EUA: 
Endereço para remessa: 4055 Technology Forest Blvd., The Woodlands Texas 77381 
Endereço para correspondência: Caixa Postal 8067, The Woodlands Texas 77387-8067 
Telefone: 713.559.9200 
www.teledynegasandflamedetection.com ;  detconservice@teledyne.com ;  detconsales@teledyne.com 

 
Todas as atividades de Assistência Técnica e Reparos devem ser tratadas pelo Departamento de Assistência Técnica por fax ou email 
nas informações de contato fornecidas acima. Os números de atendimento para retorno de materiais (RMA) devem ser obtidos do 
Departamento de Assistência Técnica antes da devolução do equipamento. Para obter assistência técnica on-line, os clientes devem 
ter o número do modelo, o código e o número de série do(s) produto(s) em questão.     

 
Todas as atividades de vendas (inclusive a compra de sobressalentes) devem ser tratadas pelo Departamento de Vendas  por telefone, 
fax ou email nas informações de contato fornecidas acima.  

 
Aviso de Garantia 
A Detector Electronics do Brasil Ltda e a Detcon Inc. garantem que os detectores de gases combustíveis Modelo IR-700 não 
apresentarão defeitos de fabricação de material nas condições normais de uso e serviço durante dois anos a partir da data de 
transporte nos componentes eletrônicos  e durante o período de garantia condicional no tipo sensor inteligente de encaixe conforme 
listado na coluna Garantia da na Seção 8.  
 
A Detector Electronics do Brasil Ltda e a Detcon Inc. irão reparar ou substituir sem custos quaisquer equipamentos com defeito durante 
o período de garantia. A determinação completa da natureza do equipamento defeituoso ou danificado, e a responsabilidade por ele, 
serão do pessoal do fabricante. 
 
O equipamento defeituoso ou danificado deve ser transportado para a fábrica da Detector Electronics do Brasil Ltda ou da Detcon Inc. 
ou para o representante a partir do qual foi feito o transporte original. Em todos os casos, esta garantia se limita ao custo do 
equipamento fornecido.  O cliente assumirá toda a responsabilidade pelo uso indevido deste equipamento por seus funcionários ou por 
outro pessoal contratado.  
Todas as garantias dependem do uso adequado na aplicação para a qual o produto foi destinado e não cobrem produtos que foram 
modificados ou reparados sem a aprovação do fabricante  ou que estiveram sujeitos a negligência, acidente, instalação ou aplicação 
inadequada ou nos quais as marcas de identificação originais foram removidas ou alteradas. 
 
Exceto pela garantia expressa declarada acima, a Detector Electronics do Brasil Ltda e a Detcon Inc. estarão isenta de 
responsabilidade por todas as garantias com relação aos produtos vendidos. Incluindo todas as garantias implícitas de comercialização 
e adequação e as garantias expressas dispostas no presente documento que substituem e revogam todas as obrigações ou 
responsabilidades da parte da Detector Electronics do Brasil Ltda e a Detcon Inc. por danos incluindo, mas não se limitando a danos 
conseqüentes provenientes de, ou relacionados ao, desempenho do produto. 

 

 
8. GARANTIA DO SENSOR DM-700 
 

Garantia do sensor inteligente de encaixe 
O fabricante garante, no uso normal ao qual se destina, cada novo sensor inteligente de encaixe de acordo com o período especificado 
na coluna Garantia da tabela 2 e sob as condições descritas como se segue: O período de garantia se inicia na data de transporte para 
o comprador original ou do Teste de Aceitação de Fabrica (Port. “TAF”. Inglês “FAT”. O elemento sensor é garantido contra defeitos de 
material e fabricação.  
 
Termos e condições 

• O número de série original deve estar legível em cada base do elemento sensor. 
• O ponto de transporte é FOB  fábrica.  
• O pagamento líquido deve ser feito em até 30 dias da fatura. 
• O fabricante se reserva o direito de reembolsar o preço de compra original em vez de substituir o sensor. 

 
Garantia dos componentes eletrônicos  
A Detector Electronics do Brasil Ltda garante, mediante o uso normal ao qual se destina, que cada novo Modelo 700 não apresentará 
defeitos em termos de material e de fabricação durante um período de dois anos a partir da data de transporte para o comprador 
original. Todas as políticas de garantias e de atendimento são FOB na instalação da  Detector Electronics do Brasil Ltda . 
 
Termos e condições 

• O número de série original deve estar legível em cada modulo 
• O ponto de transporte é FOB na fábrica . 
• O pagamento líquido deve ser feito em até 30 dias da fatura. 
• O fabricante  se reserva o direito de reembolsar o preço de compra original em vez de substituir o  equipamento 

mailto:detector@detector.com.br
http://www.teledynegasandflamedetection.com/
mailto:detconservice@teledyne.com
mailto:detconsales@teledyne.com
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9. APÊNDICE 
9.1 Especificações  

 
Especificações do sistema 
Tipo do sensor:  Tipo adsorção/difusão contínua   

Sensor eletroquímico com 3 eletrodos (2 eletrodos para O2)  
Tipo inteligente de encaixe substituível 

Vida do sensor:  2 anos típica 
Faixas de medição: 0 a 1 ppm até 0 a 10.000 ppm (Gases tóxicos) 

0 a 100ppm até 0 a 25% volume (O2) 
Exatidão/ repetitividade: ±2% da faixa total (Gases tóxicos) 

±1% da faixa total (O2) 
Tempo de resposta: T90 < 30 segundos típico (Veja a Tabela de sensores) 
Classificação elétrica: CSA e US (NRTL)   Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C, D 

ATEX Classe I, Zona 1, Grupo IIC 
Inmetro/Cepel BR-Ex d [ib] ib IIC T6 

Aprovações: CSAUS, ATEX, Marcação CE, Inmetro/Cepel. 
Garantia: Componentes eletrônicos – 2 anos Sensor   
 
Especificações ambientais 
Temperatura de operação: -40 °C a +50 °C típica 
Temperatura de 
armazenamento: 

-40 °C a +50 °C típica 

Umidade de operação: 10% a 95% UR Operação contínua 
UR 0 a 100% Somente curta duração 

  
Especificações elétricas 
Tensão de entrada: 11 a 30 VCC 
Consumo de potência:  Operação normal = 30 mA (<0,75 watt); Máxima = 50 mA (1,2 watt) 
Proteção contra RFI/EMI: De acordo com a EN61326 
Saída analógica: Corrente linear 4 a 20 mA CC 

Carga máxima do loop 1000 ohm 
0 mA: Todos os diagnósticos de falhas 
2 mA: Na calibração 
4 a 20 mA: Escala total 0% a 100% 
22 mA: Condição acima da faixa 

Saída serial: RS-485 Modbus™ RTU 
Taxa de baud 9600 BPS (9600,N,8,1 Half Duplex) 

Indicadores de status: Display LED de 4 dígitos com concentração de gás, menu totalmente 
escrito, indicações de span automático, opções de 
configuração e relatório de falhas. 

Falhas monitoradas:  Falha de loop, falha na tensão de entrada, falha de sensor faltante, falha 
do zero, falha do processador, falha de memória, falha(s) de calibração. 

Requisitos do cabo: Fonte/analógico: cabo blindado de 3 fios 
A distância máxima é 4.054 m com AWG 14   

Saída serial: Cabo de par trançado blindado, 2 fios, especificado para uso da RS-485. 
A distância máxima é de 1.220 m até o último sensor. 

  

Especificações mecânicas 
Comprimento: 190 mm, inclui proteção contra respingo 
Largura: 55 mm 
Peso:  1,2 kg 
Conexão mecânica: Conexão rosqueada NPT macho de ¾” 
Conexão elétrica: Seis fios condutores calibre 18 - comprimento de 140 mm 
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Tabela 2 - Dados específicos do sensor 

 

Gás Nome do gás Código1 
Tempo de 
resposta 

(segundos) 
Desvio do span 

Faixa de 
temperatura 

°C 
Faixa de 

umidade % Garantia 

O2 Oxigênio 377-343400-025 T95 < 30 Perda de sinal <5%/ano -20 a +50 15 a 90 2 anos 
C2H3O Acetaldeído 377-12EA00-100 T90 <140 Perda de sinal <5%/ano -20 a +50 15 a 90 2 anos  
C2H2 Acetileno 377-12EG00-100 T90 <140 Perda de sinal <5%/ano -20 a +50 15 a 90 2 anos  
C3H3N Acrilonitrila 377-12EM00-100 T90 <140 Perda de sinal <5%/ano -20 a +50 15 a 90 2 anos  
NH3  Amônia 377-505000-100 T90 < 90 Perda de sinal < 2% /mês -40 a +50 15 a 90 2 anos 
AsH3 Arsina 377-191900-001 T90 < 60 Perda de sinal < 5% /mês -20 a +40 20 a 95 1,5 anos 
Br2 Bromo 377-747500-005 T90 < 60 Perda de sinal < 2% /mês -20 a +50  15 a 90 2 anos  
C4H6 Butadieno 377-12EB00-100 T90 <140 Perda de sinal <5%/ano -20 a +50 15 a 90 2 anos  

CO Monóxido de 
carbono 377-444400-100 T90 = 30 Perda de sinal <5%/ano -40 a +50  15 a 90 3 anos  

Cl2 Cloro 377-747400-010 T90 < 60 Perda de sinal < 2% /mês -20 a +50 15 a 90 2 anos  
ClO2 
(>10ppm)  Dióxido de cloro 377-777700-001 T90 < 60 Perda de sinal < 2% /mês -20 a +50 15 a 90 2 anos  

ClO2 
(<=10ppm)  Dióxido de cloro 377-282800-050 T90 <120 Perda de sinal < 1% /mês -20 a +40 10 a 95 2 anos 

B2H6 Diborano 377-192100-005 T90 < 60 Perda de sinal < 5% /mês -20 a +40 20 a 95 1,5 anos 
C2H5OH Etanol 377-12EO00-100 T90 <140 Perda de sinal <5%/ano -20 a +50 15 a 90  2 anos  
C2H5SH Etil Mercaptano 377-24EZ00-100 T90 < 45 Perda de sinal < 2% /mês -40 a +50 15 a 90 2 anos  
C2H4 Etileno 377-12ED00-100 T90 <140 Perda de sinal <5%/ano -20 a +50 15 a 90  2 anos  
C2H4O Óxido de etileno 377-12EJ00-100 T90 <140 Perda de sinal <5%/ano -20 a +50  15 a 90  2 anos 
F2 Flúor 377-272700-001 T90 < 80 Perda de sinal <5%/ano -10 a +40 10 a 95 1,5 anos 
CH2O Formaldeído 377-12EP00-100 T90 <140 Perda de sinal <5%/ano -20 a +50 15 a 90 2 anos 
GeH4 Germânio 377-232500-002 T90 < 60 Perda de sinal < 1% /mês -20 a +40 20 a 95 1,5 anos 
N2H4 Hidrazina 377-262600-001 T90 <120 Perda de sinal < 5% /mês -10 a +40 10 a 95 1 ano  
H2 (ppm) Hidrogênio 377-848400-100 T90 = 30 Perda de sinal < 2% /mês -20 a +50  15 a 90 2 anos  
H2 (LIE)* Hidrogênio 377-050500-04P T90 < 60 Perda de sinal < 2% /mês -40 a +40  5 a 95 2 anos 

HBr Brometo de 
hidrogênio 377-090800-030 T90 < 70 Perda de sinal < 3% /mês -20 a +40 10 a 95 1,5 anos  

HCl Cloreto de 
hidrogênio 377-090900-030 T90 < 70 Perda de sinal < 2% /mês -20 a +40 10 a 95 1,5 anos  

HCN Cianeto de 
hidrogênio 377-131300-030 T90 < 40 Perda de sinal < 5% /mês -40 a +40 5 a 95 2 anos 

HF Fluoreto de 
hidrogênio 377-333300-010 T90 < 90 Perda de sinal < 10% 

/mês -20 a +35 10 a 80 1,5 anos 

H2S Sulfeto de 
hidrogênio 377-242400-100 T90 = 30 Perda de sinal < 2% /mês -40 a +50  15 a 90 2 anos  

CH3OH Metanol 377-12EE00-100 T90 <140 Perda de sinal <5%/ano -20 a +50 15 a 90 2 anos  

CH3SH Metil 
Mercaptano 377-24EK00-100 T90 < 45 Perda de sinal < 2% /mês -40 a +50 15 a 90 2 anos  

NO Óxido nítrico 377-949400-100 T90 = 10 Perda de sinal < 2% /mês -20 a +50  15 a 90 3 anos  

NO2 Dióxido de 
nitrogênio 377-646400-010 T90 < 40 Perda de sinal < 2% /mês -20 a +50  15 a 90 2 anos  

O3 Ozônio 377-999900-001 T90 <120 Perda de sinal < 1% /mês -10 a +40 10 a 95 2 anos 
COCl2 Fosgeno 377-414100-001 T90 <120 Perda de sinal < 1% /mês -20 a +40 10 a 95 1,5 anos  
PH3 Fosfina 377-192000-005 T90 < 30 Perda de sinal < 1% /mês -20 a +40 20 a 95 1,5 anos  
SiH4 Silano 377-232300-050 T90 < 60 Perda de sinal < 1% /mês -20 a +40  20 a 95 1,5 anos  

SO2 Dióxido de 
enxofre 377-555500-020 T90=20 Perda de sinal < 2% /mês -20 a +50  15 a 90 2 anos 

C4H6O2 Acetato de vinila 377-12EF00-100 T90 <140 Perda de sinal <5%/ano -20 a +50 15 a 90 2 anos  
C2H3Cl Cloreto de vinila 377-12EL00-100 T90 <140 Perda de sinal <5%/ano -20 a +50 15 a 90 2 anos 

 

                                            
 
 
 



30 
 

9.2 Tabela de interferência 
Faça referência à Tabela 3 para fazer a correspondência entre o símbolo do gás interferente e o nome 
do gás. Em seguida, consulte a Tabela 4. A tabela cruzada de gases interferentes se estende por 5 
páginas, com cada gás específico do sensor repetido em cada seção da tabela, em uma lista de 
colunas com 40 gases. A lista é seguida por uma linha com 14 possíveis gases interferentes por 
página. Analise cada página para obter o gás aplicável ao sensor e, em seguida, percorra a linha para 
obter possíveis gases de interferência.     

 
Tabela 3 - Gases interferentes 

 
Acetildeído  C2H3O Sulfeto de dimetila  C2H6S Metano  CH4 

Acetileno  C2H2 Disilano  Si2H6 Metanol  CH3OH 
Acrilonitrila  C3H3N Epicloridrina  C3H5OCl Metil-etil-cetona  C4H8O 

Álcoois  Álcoois Etanol  C2H5OH Metil Mercaptano  CH3SH 
Aminas  Aminas Etil Mercaptano  C2H5SH Óxido nítrico  NO 
Amônia  NH3 Etileno  C2H4 Nitrogênio  N2 

Trifluoreto de arsênio  AsF3 Óxido de etileno  C2H4O Dióxido de nitrogênio  NO2 
Pentafluoreto de arsênio  AsF5 Flúor  F2 Ozônio  O3 

Arsina  AsH3 Formaldeído  CH2O Fosgeno  COCl2 
Trifluoreto de boro  BF3 Germânio  GeH4 Fosfina  PH3 

Bromo  Br2 Hidrazina  N2H4 Trifluoreto de fósforo  PF3 
Butadieno  C4H6 Hidrocarbonetos  C-Hs Silano  SiH4 

Buteno-1 Buteno-1 Hidrocarbonetos 
(não saturados)  C-Hs (μ) Silício  Si 

Dióxido de carbono CO2 Hidrogênio  H2 Tetrafluoreto de silício  SiF4 
Dissulfeto de carbono  CS2 Brometo de hidrogênio  HBr Dióxido de enxofre  SO2 

Oxissulfeto de carbono  COS Cloreto de hidrogênio  HCl Tetrahidrotiofeno  C4H8S 
Monóxido de carbono  CO Cianeto de hidrogênio  HCN Tiofeno  C4H4S 

Sulfeto de carbonila  CS Fluoreto de hidrogênio  HF Tolueno  C6H5CH3 

Cloro  Cl2 Seleneto de hidrogênio  HSe Hexafluoreto de 
tungstênio  WF6 

Dióxido de cloro  ClO2 Sulfeto de hidrogênio  H2S Acetato de vinila  C4H6O2 
Trifluoreto de cloro  ClF3 Sulfeto de dimetila  C2H6S Cloreto de vinila  C2H3Cl 

Diborano  B2H6 Disilano  Si2H7   
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Tabela 4 - Tabela de interferência cruzada pág.1 
 

Gás C2H30 C2H2 C3H3N Álcoois Aminas NH3 AsF3 AsF5 AsH3 BF3 Br2 C4H6 Buteno-1 
C2H3O n/a 40=340 40=75 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 40=170 n/d 
C2H2 340=40 n/a 340=75 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 340=170 n/d 
C3H3N 75=40 75=340 n/a n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 75=170 n/d 
NH3  n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
AsH3 n/d n/d n/d n/d n/d 100=0,01 n/d n/d n/a n/d n/d n/d n/d 
Br2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/a n/d n/d 
C4H6 170=40 170=340 170=75 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/a n/d 
CS2 140=40 140=340 140=75 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 140=170 n/d 
CO n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Cl2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 1=0,55 n/d n/d 
ClO2 (>10ppm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 1=0,18 n/d n/d 
ClO2 (=10ppm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
B2H6 n/d n/d n/d n/d n/d 100=0,013 n/d n/d 0,15=0,2 n/d n/d n/d n/d 
C3H5OCl 50=40 50=340 50=75 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 50=170 n/d 
C2H5OH 180=40 180=340 180=75 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 180=170 n/d 
C2H5SH n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C2H4 220=40 220=340 220=75 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 220=170 n/d 
C2H4O 275=40 275=340 275=75 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 275=170 n/d 
F2 n/d n/d n/d 1000=0 n/d n/d n/d n/d 0,1=0 n/d sim n/d n/d n/d 
CH2O 330=40 330=340 330=75 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 330=170 n/d 
GeH4 n/d n/d n/d n/d n/d 100=<1 n/d n/d 0,2=0,14 n/d n/d n/d n/d 
N2H4 n/d n/d n/d 1000=0 n/d 200=0,04 n/d n/d 0,1=0,1 n/d n/d n/d n/d 
H2 (ppm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
H2 (LIE) n/d n/d n/d n/d n/d 100=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
HBr n/d n/d n/d 1000=0 não n/d n/d n/d 0,1=0,3 n/d n/d n/d n/d 
HCl n/d n/d n/d 1000=0 não n/d n/d n/d 0,1=0,3 n/d n/d n/d n/d 
HCN n/d n/d n/d 1000=0 n/d n/d n/d n/d 0,1=0 n/d sim n/d n/d n/d 
HF n/d n/d n/d 1000=0 n/d n/d sim n/d sim n/d 0,1=0 sim n/d n/d n/d n/d 
H2S n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
CH3OH 415=40 415=340 415=75 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 415=170 n/d 
CH3SH n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 275=170 n/d 
NO n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
NO2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
O3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,1=0,05 n/d sim n/d n/d n/d 
COCl2 n/d n/d n/d 1000=0 n/d 50=0,5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
PH3 n/d n/d n/d n/d n/d 100=0,01 n/d n/d 1=1 n/d n/d n/d n/d 
SiH4 n/d n/d n/d n/d n/d 100=<1 n/d n/d 0,2=0,14 n/d n/d n/d n/d 
SO2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C4H6O2 200=40 200=340 200=75 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 200=170 n/d 
C2H3Cl 200=40 200=340 200=75 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 200=170 n/d 

 
n/a – não se aplica 
n/d – nenhum dado 
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Tabela 4 - Gases de interferência cruzada pág.2 

 
Gás CO2 CS2 CO COS CL2 CLO2 CLF3 B2H6 C2H6S Si2H6 C3H5OCL C2H5OH F2 
C2H3O n/d 40=140 40=100 40=135 n/d n/d n/d n/d 40=150 n/d 40=50 40=180 n/d 
C2H2 n/d 340=140 340=100 340=135 n/d n/d n/d n/d 340=150 n/d 340=50 340=180 n/d 

C3H3N n/d 75=140 75=100 75=135 n/d n/d n/d n/d 75=150 n/d 75=50 75=180 n/d 
NH3 n/d n/d 300=8 n/d 1=-1 10%=-15 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
AsH3 5000=0 n/d 300=0 n/d 0,5=-0,04 n/d n/d 0,2=0,15 n/d 5=sim n/d n/d n/d n/d 
Br2 n/d n/d 300=0 n/d 1=2 1=6 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

C4H6 n/d 170=140 170=100 170=135 n/d n/d n/d n/d 170=150 n/d 170=50 170=180 n/d 
CS2 n/d n/a 140=100 140=135 n/d n/d n/d n/d 140=150 n/d 140=50 140=180 n/d 
CO n/d n/d n/a n/d 1=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 200=0 n/d 
Cl2 n/d n/d 300=0 n/d n/a n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

ClO2 (>10ppm) n/d n/d 300=0 n/d 3=1 n/a n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
ClO2 (=10ppm) 5000=0 n/d 1000=0 n/d 1=0,9 n/a sim n/d 0,1=0 n/d n/d n/d n/d sim n/d 

B2H6 5000=0 n/d 300=0 n/d 0,5=-0,05 n/d n/d n/a n/d 5=sim n/d n/d n/d n/d 
C3H5OCl n/d 50=140 50=100 50=135 n/d n/d n/d n/d 50=150 n/d n/a 50=180 n/d 
C2H5OH n/d 180=140 180=100 180=135 n/d n/d n/d n/d 180=150 n/d 180=50 n/a n/d 
C2H5SH n/d n/d 300=5 n/d 1=-0,6 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

C2H4 n/d 220=140 220=100 220=135 n/d n/d n/d n/d 220=150 n/d 220=50 220=180 n/d 
C2H4O n/d 275=140 275=100 275=135 n/d n/d n/d n/d 275=150 n/d 275=50 275=180 n/d 

F2 5000=0 n/d 1000=0 n/d 1=1,3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/a 
CH2O n/d 330=140 330=100 330=135 n/d n/d n/d n/d 330=150 n/d 330=50 330=180 n/d 
GeH4 5000=0 n/d 300=0 n/d 0,5=-0,04 n/d n/d 0,2=0,11 n/d 5=sim n/d n/d n/d n/d 
N2H4 5000=0 n/d 1000=0 n/d 1=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

H2 (ppm) n/d n/d 300=<30 n/d 1=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
H2 (LIE) 1000=0 n/d 50=6 n/d 5=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

HBr 5000=0 n/d 1000=0 n/d 5=1 n/d sim n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
HCl 5000=0 n/d 1000=0 n/d 5=1 n/d 1=sim n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
HCN 5000=0 n/d 1000=0 n/d 5=-1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
HF 5000=0 n/d 1000=0 n/d 1=0,4 n/d sim n/d 0,1=0 n/d n/d n/d n/d sim n/d 
H2S n/d n/d 300==1,5 n/d 1=˜-0,2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

CH3OH n/d 415=140 415=100 415=135 n/d n/d n/d n/d 415=150 n/d 415=50 415=180 n/d 
CH3SH n/d n/d 300=3 n/d 1=-0,4 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
NO n/d n/d 300=0 n/d 1=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
NO2 n/d n/d 300=0 n/d 1=˜1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
O3 5000=0 n/d 300=0 n/d 1=1,4 0,1=0,12 1=1(teoria) n/d n/d n/d n/d n/d 0,1=0,07 
COCl2 5000=0 n/d 1000=0 n/d 1=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
PH3 5000=0 n/d 300=0 n/d 0,5=-0,04 n/d n/d 0,2=0,15 n/d 5=sim n/d n/d n/d n/d 
SiH4 5000=0 n/d 300=0 n/d 0,5=-0,04 n/d n/d 0,2=0,11 n/d 5=sim n/d n/d n/d n/d 
SO2 n/d n/d 300=<5 n/d 1=<0,5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C4H6O2 n/d 200=140 200=100 200=135 n/d n/d n/d n/d 200=150 n/d 200=50 200=180 n/d 
C2H3Cl n/d 200=140 1250=100 200=135 n/d n/d n/d n/d 200=150 n/d 200=50 200=180 n/d 
 
n/a – não se aplica         
n/d – nenhum dado 
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Tabela 4 - Gases de interferência cruzada pág.3 

 
Gás C2H4 C2H4O CH2O GeH4 N2H4 C-Hs C-Hs (U) H2 HBr HCL HCN HF I2 
C2H3O 40=220 40=275 40=330 N/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C2H2 340=220 340=275 340=330 N/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C3H3N 75=220 75=275 75=330 N/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
NH3  100=0 n/d n/d N/d n/d n/d n/d 200=4 n/d 5=-3 10=0 n/d n/d 
AsH3 n/d n/d n/d 1=0,4 n/d %faixa=0 n/d 3000=0 n/d 5=0 10=0,1 4=0 n/d 
Br2 100=0 n/d n/d N/d n/d n/d n/d 100=0 n/d 5=0 10=0 n/d n/d 
C4H6 170=220 170=275 170=330 N/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
CS2 140=220 140=275 140=330 N/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
CO 100=<100 n/d n/d N/d n/d n/d n/d 100=<60 n/d 5=0 10=<2 n/d n/d 
Cl2 100=0 n/d n/d N/d n/d n/d n/d 100=0 n/d 5=0 10=0 n/d n/d 
ClO2 (>10ppm) 100=0 n/d n/d N/d n/d n/d n/d 100=0 n/d 5=0 10=0 n/d n/d 
ClO2 (=10ppm) n/d n/d n/d 1=0 n/d %faixa=0 n/d 1%=0 n/d n/d n/d n/d n/d 
B2H6 n/d n/d n/d 1=0,53 n/d %faixa=0 n/d 3000=0 n/d 5=0 10=0,13 4=0 n/d 
C3H5OCl 50=220 50=275 50=330 N/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C2H5OH 180=220 180=275 180=330 N/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C2H5SH 100=0 n/d n/d N/d n/d n/d n/d 1%=<15 n/d 5=0 10=0 n/d n/d 
C2H4 n/a 220=275 220=330 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C2H4O 275=220 n/a 275=330 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
F2 n/d n/d n/d n/d n/d %faixa=0 n/d 1%=0 n/d 5=0 1=-3 3=0 n/d 
CH2O 330=220 330=275 n/a n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
GeH4 n/d n/d n/d n/a n/d %faixa=0 n/d 3000=0 n/d 5=0 10=1 4=0 n/d 
N2H4 n/d n/d n/d n/d n/a %faixa=0 n/d 1000=0 n/d 5=0,1 n/d 3=0 n/d 
H2 (ppm) 100=˜80 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/a n/d 5=0 10=˜3 n/d n/d 
H2 (LIE) sim n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/a n/d n/d 10=0 n/d n/d 
HBr n/d n/d n/d n/d n/d %faixa=0 n/d 1%=0 n/a 1=1 15=1 3=0 n/d 
HCl n/d n/d n/d 1=n/d n/d %faixa=0 n/d 1%=0 1=1 n/a 15=1 3=0 n/d 
HCN n/d n/d n/d n/d n/d %faixa=0 n/d 1000=0 n/d 5=0 n/a 3=0 n/d 
HF n/d n/d n/d 1=0 n/d %faixa=0 n/d 1%=0 n/d 5=3,3 n/d n/a n/d 
H2S 100=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 1%=<5 n/d 5=0 10=0 n/d n/d 
CH3OH 415=220 415=275 415=330 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
CH3SH 100=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 1%=<10 n/d 5=0 10=0 n/d n/d 
NO 100=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100=0 n/d 5=<1 10=0 n/d n/d 
NO2 100=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100=0 n/d 5=0 10=0 n/d n/d 
O3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 1%=0,003 n/d 10=0 10=0,03 5=0 sim n/d 
COCl2 n/d n/d n/d n/d n/d %faixa=0 n/d 1%=0 n/d 5=0 5=0 3=0 n/d 
PH3 n/d n/d n/d 1=0,4 n/d %faixa=0 n/d 3000=0 n/d 5=0 10=0,1 4=0 n/d 
SiH4 n/d n/d n/d 1=1,0 n/d %faixa=0 n/d 3000-=0 n/d 5=0 10=1 4=0 n/d 
SO2 100=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100=0 n/d 5=0 10=<5 n/d n/d 
C4H6O2 200=220 200=275 200=330 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C2H3Cl 200=220 200=275 200=330 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

 
n/a – não se aplica         
n/d – nenhum dado 
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Tabela 4 - Gases de interferência cruzada pág.4 

 
Gás HSe H2S C3H8O CH4 CH3OH C4H8O CH3SH NO N2 NO2 O3 COCL2 PH3 
C2H3O n/d n/d n/d n/d 40=415 n/d 40=275 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C2H2 n/d n/d n/d n/d 340=415 n/d 340=275 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C3H3N n/d n/d n/d n/d 75=415 n/d 75=275 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
NH3  n/d 15=30 n/d n/d n/d n/d n/d 35=6 n/d 5=-1 n/d n/d n/d 
AsH3 0,05=0,005 1=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100%=0 n/d n/d n/d 0,1=0,11 
Br2 n/d 15=-1,5 n/d n/d n/d n/d n/d 35=0 n/d 5=˜10 n/d n/d n/d 
C4H6 n/d n/d n/d n/d 170=415 n/d 170=275 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
CS2 n/d n/d n/d n/d 140=415 n/d 140=275 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
CO n/d 15=<0,3 n/d n/d n/d n/d n/d 35==7 n/d 5=0,5 n/d n/d n/d 
Cl2 n/d 15=-0,75 n/d n/d n/d n/d n/d 35=0 n/d 5=˜5 n/d n/d n/d 
ClO2 (>10ppm) n/d 15=0,25 n/d n/d n/d n/d n/d 35=0 n/d 5=1,66 n/d n/d n/d 
ClO2 (=10ppm) n/d 10=-0,015 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d sim n/d sim n/d n/d n/d 
B2H6 0,05=0,006 1=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100%=0 n/d n/d n/d 0,1=0,14 
C3H5OCl n/d n/d n/d n/d 50=415 n/d 50=275 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C2H5OH n/d n/d n/d n/d 180=415 n/d 180=275 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C2H5SH n/d 1:03 n/d n/d n/d n/d 5=8 35=<6 n/d 5=-1,5 n/d n/d n/d 
C2H4 n/d n/d n/d n/d 220=415 n/d 220=275 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C2H4O n/d n/d n/d n/d 275=415 n/d 275=275 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
F2 n/d 1=-1,5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100%=0 1=0,05 0,1=0,2 n/d n/d 
CH2O n/d n/d n/d n/d 330=415 n/d 330=275 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
GeH4 0,05=0,005 1=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100%=0 n/d n/d n/d 0,1=0,13 
N2H4 n/d 1=0,1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100%=0 1=-0,25 0,1=-0,1 n/d 0,3=0,1 
H2 (ppm) n/d 15=<3 n/d n/d n/d n/d n/d 35=˜10 n/d 5=0 n/d n/d n/d 
H2 (LIE) n/d n/d sim n/d 1%=0 n/d n/d n/d sim n/d n/d 10=0 n/d n/d n/d 
HBr 0,1=0 10=2,75 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100%=0 n/d n/d 0,1=0 0,1=0,3 
HCl 0,1=0 10=2,75 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100%=0 n/d n/d 0,1=0 0,1=0,3 
HCN n/d 10=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100%=0 10=-12 0,1=0 n/d 0,3=0 
HF n/d 10=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100%=0 10˜0,1 n/d n/d 0,1=0 
H2S n/d n/a n/d n/d n/d n/d 2:01 35=<2 n/d 5=-0,5 n/d n/d n/d 
CH3OH n/d n/d n/d n/d n/a n/d 415=275 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
CH3SH n/d 1:02 n/d n/d n/d n/d n/a 35=<4 n/d 5=-1,0 n/d n/d n/d 
NO n/d 15=˜5 n/d n/d n/d n/d n/d 100=0 n/d 5=<1,5 n/d n/d n/d 
NO2 n/d 15=-0,75 n/d n/d n/d n/d n/d 35=0 n/d n/a n/d n/d n/d 
O3 n/d 1=-0,015 n/d n/d n/d n/d n/d 10=0 100%=0 1=0,7 n/a n/d 0,3=0,03 
COCl2 n/d 1=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100%=0 n/d n/d n/a 0,3=0 
PH3 0,05=0,005 1=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100%=0 n/d n/d n/d n/a 
SiH4 0,05=0,005 1=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 100%=0 n/d n/d n/d 0,1=0,13 
SO2 n/d 15=0 n/d n/d n/d n/d n/d 35=0 n/d 5=˜-5 n/d n/d n/d 
C4H6O2 n/d n/d n/d n/d 200=415 n/d 200=275 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C2H3Cl n/d n/d n/d n/d 200=415 n/d 200=275 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

 
n/a – não se aplica         
n/d – nenhum dado 
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Tabela 4  - Gases de interferência cruzada pág.5 

 
Gás PF3 SiH4 Si SiF4 SO2 C4H8S C4H4S C6H5CH3 WF6 C4H6O2 C2H3CL C2H5SH C6H5CH3 
C2H3O n/d n/d n/d n/d n/d n/d 40=45 n/d n/d 40=200 40=200 n/d 40=55 
C2H2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 340=45 n/d n/d 340=200 340=200 n/d 340=55 
C3H3N n/d n/d n/d n/d n/d n/d 75=45 n/d n/d 75=200 75=200 n/d 75=55 
NH3  n/d n/d n/d n/d 5=-0,5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
AsH3 n/d 1=0,56 n/d n/d 2=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Br2 n/d n/d n/d n/d 5=-0,1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C4H6 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 170=45 n/d n/d 170=200 170=200 n/d 170=55 
CS2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 140=45 n/d n/d 140=200 140=200 n/d 140=55 
CO n/d n/d n/d n/d 5=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Cl2 n/d n/d n/d n/d 5=-0,05 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
ClO2 (>10ppm) n/d n/d n/d n/d 5=-0,016 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
ClO2 (=10ppm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
B2H6 n/d 1=0,72 n/d n/d 2=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C3H5OCl n/d n/d n/d n/d n/d n/d 50=45 n/d n/d 50=200 50=200 n/d 50=55 
C2H5OH n/d n/d n/d n/d n/d n/d 180=45 n/d n/d 180=200 180=200 n/d 180=55 
C2H5SH n/d n/d n/d n/d 5=<3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/a n/d 
C2H4 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 220=45 n/d n/d 220=200 220=200 n/d 220=55 
C2H4O n/d n/d n/d n/d n/d n/d 275=45 n/d n/d 275=200 275=200 n/d 275=55 
F2 n/d n/d n/d n/d 2=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
CH2O n/d n/d n/d n/d n/d n/d 330=45 n/d n/d 330=200 330=200 n/d 330=55 
GeH4 n/d 1=1 n/d n/d 2=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
N2H4 n/d n/d n/d n/d 2=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
H2 (ppm) n/d n/d n/d n/d 5=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
H2 (LIE) n/d n/d n/d n/d 2=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
HBr n/d n/d n/d n/d 5=2,5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
HCl n/d n/d n/d n/d 5=2,5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
HCN n/d n/d n/d n/d 2=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
HF sim n/d n/d n/d 3=4(teoria) sim n/d n/d n/d n/d sim n/d n/d n/d n/d n/d 
H2S n/d n/d n/d n/d 5=<1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 3=1 n/d 
CH3OH n/d n/d n/d n/d n/d n/d 415=45 n/d n/d 415=200 415=200 n/d 413=55 
CH3SH n/d n/d n/d n/d 5=<2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 2=1 n/d 
NO n/d n/d n/d n/d 5=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
NO2 n/d n/d n/d n/d 5=-0,025 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
O3 n/d 1=0,015 n/d n/d 2=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
COCl2 n/d n/d n/d n/d 2=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
PH3 n/d 1=0,56 n/d n/d 2=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
SiH4 n/d n/a n/d n/d 2=0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
SO2 n/d n/d n/d n/d n/a n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
C4H6O2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 200=45 n/d n/d n/a 200=200 n/d 200=55 
C2H3Cl n/d n/d n/d n/d n/d n/d 200=45 n/d n/d 200=200 n/a n/d 200=55 

 
n/a – não se aplica         
n/d – nenhum dado 
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9.3 Sobressalentes, acessórios do detector, equipamentos de calibração 

 
Código Sobressalentes 

927-245500-000 Módulo transmissor inteligente DM-700 (ITM para sensores de gás tóxico) 
927-345500-025 Módulo transmissor inteligente DM-700 (ITM para sensores de O2) 
600-003215-000 Adaptador da proteção contra respingo do Modelo DM-700  
377-XXXXXX-XXX Sensor de gás tóxico de encaixe para substituição (Consulte a Tabela 2) 
500-003087-100 Proteção contra transiente PCA 
  
Acessórios do detector 
897-850800-000 Invólucro de alumínio NEMA 7 menos a tampa  – 3 portas 
897-850400-000 Tampa do invólucro de alumínio NEMA 7 (Branca) 
897-850801-316 Invólucro NEMA 7 em aço inoxidável 316 menos a tampa – 3 portas 
897-850401-316 Tampa do invólucro NEMA 7 em aço inoxidável 316 (Branca) 
613-120000-000 Proteção contra respingo do sensor 
613-2R0000-000 Adaptador de calibração remoto  
943-002273-000 Proteção do sensor em ambiente agressivo  
327-000000-000 Eletroímã de programação 
960-202200-000 Pacote de prevenção de condensação (para caixa de distribuição substituir 

anualmente) 
  
Acessórios de calibração 
943-000006-132 Adaptador de calibração rosqueado 
943-050000-132 Kit de gás span: Inclui adaptador de calibração, umidificador de gás span, 

regulador de vazão fixa de 500cm3/min e mala de transporte. (Não inclui o gás). 
943-050000-HRG Kit de gás span Gás altamente reativo (Usado para NH3, Cl2, HCl, HBr etc.) 
Consulte o fabricante Gases span  
943-05AM00-000 Regulador de vazão fixa de 500 cm3/min para frasco de gás span 
  

Sobressalentes recomendados para 2 anos 
927-242400-000 Módulo transmissor inteligente DM-700 (ITM para sensores de gás tóxico) 
927-345500-025 Módulo transmissor inteligente DM-700 (ITM para sensores de O2) 
600-003215-000 Adaptador da proteção contra respingo 
377-XXXXXX-XXX Sensor de gás tóxico de encaixe para substituição (Consulte a Tabela 2) 
500-003087-100 Proteção contra transiente PCA 
960-202200-000 Pacote de prevenção de condensação (para caixa de distribuição. Substituir 

anualmente) 
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