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O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham,
foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo
nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu
perfeito funcionamento.
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou
danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de
6 meses a partir da data da compra.
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como
pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.
Excluem-se de garantia os seguintes casos:
a) Uso incorreto, contrariando as instruções;
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
c) Queda e exposição a ambientes inadequados.
Observações:
• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir
certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com
o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência
técnica da Instrutherm.
• Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar
uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de
trânsito.
• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição
Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção
e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins
exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento,
tenha sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm,
código de barras e n.º de série do equipamento.
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de
garantia) e riscos correm por conta do comprador.
O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso
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DICAS DE SEGURANÇA
Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente e siga as seguintes
informações para operá-lo:

Pronto os dados foram salvos com sucesso:

 Não utilize equipamentos defeituosos. Antes de utilizar, verifique se há
alguma rachadura ou peça sobressalente ausente. Em caso
afirmativo, entre em contato com o fornecedor.

Para sair do aplicativo clique sobre o ícone

.

Para visualizar os arquivos vá até a pasta que o arquivo foi salvo e de
um duplo clique sobre o mesmo, o arquivo será abertos pelo Microsoft
Excel.
11. Lista de Acessórios
Acessórios fornecidos:













Bomba de Sucção (já inclusa ao aparelho);
Software;
Carregador de bateria;
Cabo USB;
4 Filtros de poeira;
Sonda retrátil;
Mangueira de 5 metros (Para uso em espaço confinado);
Filtro de gás;
Maleta para transporte;
Clip de cinto;
Bateria recarregável (Já instalada);
Manual de Instruções

 Caso a leitura do detector esteja além da faixa especificada, calibre o
dispositivo seguindo a Cláusula 4.10.1 deste manual.
 Somente peças sobressalentes que forem especificadas para o EXP200, ou autorizadas pelo vendedor, poderão ser utilizadas.
 Somente o carregador especificado para o EXP-200 poderá ser
utilizado para carregar o dispositivo. Não é permitido carregar o
dispositivo em ambiente perigoso.
 Não exponha o dispositivo com a unidade de detecção de “ppm” e LEL
ao gás excedendo a faixa por muito tempo. Do contrário, ele irá causar
impacto no desempenho e até mesmo danificar o dispositivo.
 Se for exposto a ambiente consistindo em composto de chumbo,
compostos sulfurados, de fósforo orgânico ou silicone, o sensor de
gás será contaminado. Não utilize o dispositivo nos ambientes
mencionados acima.
 Não exponha o dispositivo em ambiente consistindo em H2S, gás
hidrocarboneto ou gás altamente corrosivo por muito tempo. Do
contrário, ele irá impedir a resposta do sensor de gás e reduzir a
sensibilidade. Se o dispositivo tiver de ser utilizado no ambiente
mencionado, siga a Cláusula 4.3 para realizar o Teste de Impacto
antes da utilização.
 Não exponha o dispositivo ao ambiente que permita choque elétrico,
campo magnético intenso ou impacto mecânico contínuo grave.

Acessórios opcionais: (Vendidos Separadamente)

 O dispositivo contém uma bateria de lítio. Não jogue no lixo comum
baterias fora de uso. A bateria fora de uso deve ser descartada por

• Certificado de Calibração

sistemas de descarte qualificado.
 Não é permitido desmontar, ajustar ou reparar o dispositivo sem
autorização.
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 Evite que o dispositivo caia de qualquer altura ou sofra choque grave.

1

Ao iniciar o aplicativo exibirá a seguinte janela:

 Para realizar qualquer outra operação que não constar deste manual,
entre em contato com o fornecedor.
1.INTRODUÇÃO
O explosímetro digital portátil EXP-200, tem design interno e seguro, pode
monitorar continuamente a concentração de gás no ambiente. É
amplamente utilizado nas indústrias, na detecção de gases combustíveis
(Hidrocarbonetos) como metano, butano propano, área petroquímica,
incêndio e segurança, indústria naval, armazenamento de óleo, estação
de óleo etc.
Características:
Ampla visualização em tela de LCD;
Bomba de amostragem de gases;
Desempenho estável, alta precisão, rápida resposta e dessorção;
Exibição de figuras e escala linear de concentração de gás;
Alarmes de áudio, LED e vibração ajustáveis e reguláveis;
Alarme alto ajustável e configuração de alarme baixo; ;
O dispositivo com faixa LEL possui função protetora de alta concentração;
Auto-teste de falha no sensor;
Alerta de baixa tensão;
Mostrador com relógio em tempo real;
Calibração zero;
Auto-teste após acionamento;
• Auto-análise e reparação de falha avançadas;
• Gerenciamento de senhas;
• Upload de dados.
2.ESPECIFICAÇÕES
Gás
Unidade
Sensor
Faixa
Faixa do alarme L
Faixa do alarme H
Alarme L predefinido
Alarme H predefinido
Aplicação

Conecte o dispositivo no computador pelo cabo USB. Em seguida, clique no
botão

.

A descarga dos dados será iniciada conforme imagem a seguir:

Aguarde até que o Download termine.
Após a conclusão do Download clique no botão
.
Escolha a pasta de destino conforme a janela a seguir, e salve o arquivo
com o nome de preferência.

Gás Combustível
LEL
Catalítico
0 ~100% LEL
10% ~50 % LEL
25% ~ 80% LEL
20% LEL
50% LEL
Verificar se o gás atinge o nível
LEL

2
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9. Solução de falha
Falha

Motivo possível
Tensãomuitobaixa

Não pode ser ligado

Nenhuma resposta ao
gás

Mostrador não preciso

Falha do mostrador de hora

Falha na calibração para
zero
O resultado da detecção
é negativo

Dispositivo
desativado
Falha de PCI
Aquecimento
Falha de PCI
Bomba desligada
Vida útil do sensor
excedida
Sem calibração
por
muito tempome
Sem alimentação
Forte interferência
elétrica e
eletromagnética
Desvioexcessivo

Solução
Carregue no tempo
adequado
Contate o fornecedor
Contate o fornecedor
Aguarde o término do
aquecimento
Contate o fornecedor
Ligue a bomba
Contate o fornecedor
para troca do sensor
Calibre-o no tempo
adequado
Carregue-o e defina a
hora
Redefina a hora

Método de indicação:
O LCD exibe, em tempo real, os dados e o status;
Alarme audível, LED (alarme visível) e alarme vibratório
Temperatura operacional: -40ºC  70ºC
Umidade operacional:  90% RH sem condensação
Carregando a tensão limitada: 4,2V
Tempo de carregamento: 4  6 horas
Tempo operacional contínuo: aprox. 8 horas
Dimensões e peso: 130,5mm × 74mm × 42mm Aprox. 300g

3.CONFIGURAÇÃO
3.1 Apresentação externa

Troque o sensor

Desvio do sensor

Calibrar para zero

Falha do sensor

Contate o fornecedor
Para troca de sensor

Falha da bomba

Bomba de amostragem
Exibir erro:  + 5% F.S ( F.S.= Escala Completa)
Tempo de resposta: T 30 segundos

Contate o fornecedor
Para troca da bomba

NOTA: PCI (Placa de circuito impresso)

10. Utilizando o Software
Para utilizar o software para descarregar os dados do instrumento para o
computador, basta inserir o CD no drive de clicar duas vezes no ícone EXP200.exe. Não é necessário instalar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Janela do alarme
Orifício da campainha
Capa de proteção
Display LCD
Botões
Entrada USB do carregador
Fivela
Orifício de entrada de gás

3
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3.2 Informações do Display

7. Utilização e troca do sensor
No ambiente de trabalho normal, a vida útil do sensor de condução
catalítica ou térmica é de aproximadamente 2 anos. Quando a vida útil do
sensor tiver expirado ou o sensor não funcionar normalmente, entre em
contato com o fornecedor para obter sua troca. Sugerimos calibrar o
sensor uma vez a cada 6 meses para assegurar a precisão do dispositivo.

8. Acessórios

Nº

Função

Nº

Função

1

Bateria

11

Calibração

2

Bloquear / senha

12

Status de calibração

3

Status da campainha

13

Registro

4

Status de vibração

14

Ícone de comunicações

5

Status do alarme

15

Mostrador de unidade

6

Valor Máx. / Mín.

16

Ícone de status

7

Mostrador de barra
gráfica

17

Ano

8

Mostrador de valores

18

Ícone de falha

9

Configuração de dados

19

Velocidade da bomba

10

Ícone do relógio
Nota

 O ícone 14 somente aparecerá quando o dispositivo tiver função de
upload em USB.

4
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Para utilizar o equipamento em um espaço confinado:

3.3 Ilustração dos Ícones

Conecte o filtro de poeira ao equipamento em seguida conecte a
mangueira de 5 metros ao filtro de poeira conforme imagem abaixo:

• Tensão da bateria
Completa
Parcialmente consumida
Totalmente consumida
Baixa tensão recarregue-a
• Velocidade da bomba

PUM-3 (alta velocidade)

PUM-2 (velocidade média)

Para utilizar a sonda extensora:
Conecte o filtro de poeira ao equipamento em seguida conecte a sonda
retrátil, conforme imagem abaixo:

PUM-1 (baixa velocidade)
Nenhum ícone

POFF (Bomba desligada)

3.4 Funções do botão
Botão

Função
Mantenha pressionado

por 3 segundos para ligar o

dispositivo. Pressione
de dados.

para cancelar a configuração

Quando desligado, pressione
segundos para calibrar o dispositivo.

e

por

3

Quando desligado, pressione
segundos para calibrar a bomba.

e

por

3

Pressione

por segundos para desligar o dispositivo.

5
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Pressione

para aumentar o valor

Pressione

e

para verificar o status.

Pressione
dados.

e

por 3 segundos para definir os

1234-

Filtro de poeira
Mangueira de 5 metros
Filtro de gás
Sonda Retrátil

Para utilizar o equipamento será necessária a utilização do quite
de sondas e espaço confinado fornecido junto ao equipamento.
Para utilizar o equipamento em um ambiente normal:

Pressione

para diminuir a figura.

Conecte o filtro de poeira ao equipamento, rosqueie o filtro de gás e
em seguida o filtro de poeira conforme imagens abaixo:

Pressione
e
por 3 segundos para calibrar para
zero automaticamente.

Pressione

para salvar a configuração.

Em status do alarme, pressione
de áudio e calibração.

para cancelar o alarme

Nota:
 A calibração zero requer a inserção de senha.
4. Instrução de operação
Todas as figuras servem apenas como referência. Consulte o dispositivo
para visualizar o mostrador unitário de detecção.
4.1 Primeiros Passos
No status desligado, mantenha pressionado
por 3 segundos e o
dispositivo será ligado. Em seguida, o dispositivo inicia o auto-teste,
conforme segue:
• Todos os dados e figuras exibidos; luz traseira acesa;
• A campainha emite um som;
• Funções de alarme de vibração;
• Número da versão exibido.

6
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5. Recarga da Bateria
Se for indicado que a tensão não é suficiente ou o detector não puder
ser ligado em razão de baixa tensão, carregue o dispositivo na posição
desligado. Durante o carregamento, a luz do carregador ficará
vermelha e o ícone de tensão no visor permanecerá vibrando. Quando
a luz do carregador estiver verde, o carregamento estará concluído.
O carregamento também pode ser feito quando necessário.

Número da versão
• Mostrador de hora

Nota:
Não carregue o dispositivo no local de trabalho para evitar incêndio ou
explosão. Não carregue o dispositivo na posição ligado para garantir a
eficiência do carregamento. Não ligue ou desligue o dispositivo com
muita frequência para evitar danificá-lo.

Ano

Mês e data

Hora e Minuto

• Nome da unidade ou do gás (por exemplo)

6. Montando o equipamento
Montando os acessórios para medição:

Unidade
• Alarme L e alarme H

Alarme L (baixo)
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Nota:
O dispositivo com a faixa VOL não possui este mostrador.
• Aprovação no auto-teste
Após o auto-teste, o dispositivo inicia uma pequena contagem de tempo
de aquecimento (3 segundos). Após o aquecimento, a tela exibe a
imagem seguinte, que indica que o dispositivo entrou no status de
detecção normal:

Alarme H (Alto)

7
Em seguida, insira o gás padrão no dispositivo. Dentro de 30 segundos,
se o dispositivo detectar que o gás pode ser usado para calibração, ele
iniciará o programa de análise de dados de calibração. Depois que o
sensor responder ao gás por completo, a calibração será feita e entrará
no modo de ajuste do alarme L.
Nota:
Durante a calibração acima, não toque em nenhum botão. Do contrário,
isto irá influir na precisão da calibração ou até mesmo danificar o detector.
Em 30 segundos, se o gás não puder fazer o detector atingir metade da
calibração ou o sensor atingir a faixa máxima de desvio do sensor, o
ícone E estará ativado. Isto indica que o gás não está adequado ou o
sensor está danificado. Troque o gás ou o sensor.
4.10.5 L Ajuste do nível do alarme Baixo

Status de detecção
Nota:
Se o teste tiver falhado, ele exibirá as informações relevantes. Consulte
“Alarme de falha de tempo” e “Alarme de falha de armazenamento” neste
manual.

A tela exibe o nível de alarme L-oscilante. Pressione

ou

para

ajustar a figura desejada e, em seguida, pressione
para salvar o
ajuste. Em seguida, o sistema começa a ajustar o nível do alarme H. Se
pressionar
, o sistema não salvará o ajuste e começará a ajustar o
nível do alarme H.

4.2 Configurando o instrumento
O menu inclui o seguinte:







Configuração de data e hora
Definição de senha
Definição da velocidade da bomba
Som de pressão do botão ativado/desativado
Vibração ativada / desativada

4.10.6 H Ajuste do nível do alarme Alto
A tela exibe o nível de alarme H oscilante. Pressione

No status de detecção normal, pressione
e
, a tela exibirá o
seguinte: Após 1 segundo, ele entra no status de menu. Durante o status
de definição de dados, a área de exibição de figuras é a figura ajustada, a
área de escala linear exibe a concentração de gás. E no status de alarme
ou falha, o dispositivo sairá para o status de detecção sem salvar a
configuração dos dados.

8

ou

para

ajustar a figura desejada e, em seguida, pressione
para salvar o
ajuste. Em seguida, o dispositivo desliga automaticamente. Se pressionar
, ele não irá salvar o ajuste e desligará automaticamente.
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Neste ponto, pressione
ou, se não houver nenhuma operação por 1
minuto, o dispositivo aceitará o nível presente como zero e entrará no
modo de calibração do ponto de calibração. Pressione
seguida, entre no modo ajuste do nível do alarme

e, em
Pressione
e
para ajustar o item necessário. Segue abaixo a
instrução detalhada para cada item.

Nota:
A operação acima deve ser feita no ar limpo. Do contrário, poderá influir
na precisão da detecção. Ao entrar no próximo modo, e quando ele exibir
E, indicará que a operação não está no ar limpo ou o sensor está
falhando. Mude para outro lugar ou contate o fornecedor para troca do
sensor.
4.10.3 Modo de calibração do ponto de calibração
Neste modo, a tela oscilante exibe a taxa do ponto de calibração, que é a
concentração de gás de calibração necessária.
Pressione

ou

4.2.1 Configuração de data e hora

Mostrador

Significado e função
Quando este desenho aparecer, pressione
e em seguida para definir a
ano/mês/dia/hora/minuto.
Quando este desenho oscilar, pressione

e

para definir o ano. Depois da definição,

para ajustar esta figura.

pressione

para definir o mês e o dia.

Quando este desenho aparecer, pressione
ou
para ajustar o cursor oscilando; em
seguida, para ajustar o número. Depois da

Após a calibração, pressione
ou, sem operação por 1 minuto, o
dispositivo aceitará este valor como a calibração e a concentração e
entrará no modo de calibração do ponto de calibração.

definição, pressione
minuto.

para definir a hora e o

Quando este desenho aparecer, pressione
ou
para ajustar o cursor oscilando; em
seguida, ajuste o número. Após os ajustes,

4.10.4 Calibração por ponto de calibração
Neste período, a tela mostra o valor testado exibido conforme segue:

pressione
para salvar toda a configuração
de data e horário.

Nota:
A data e hora do gravador de datas não têm nenhuma relação
com a configuração acima.

9
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4.2.2 Definição de senha
Mostrador

8. O dispositivo irá desligar automaticamente.

Significado e função

Quando aparecer este código, pressione
definir a senha.

para

4.10 Ajuste de calibração e nível de alarme
Se o detector precisar ser recalibrado ou o nível do alarme ajustado, siga
as etapas abaixo.

(a senha inicial é 0000).

4.10.1 Modo de calibração e de ajuste do nível do alarme

Quando aparecer este código, pressione
para inserir a senha antiga.

Quando aparecer este código, pressione

ou

No status desligado, mantenha pressionados
e
por 3
segundos, o detector inicia o auto-teste e, em seguida, um pequeno
tempo de espera. Ele solicita a digitação da senha. O mostrador é
conforme segue:

para ajustar a figura, em seguida, pressione
para salvar a inclusão.
Insira a senha correta para entrar no modo de calibração.

Quando aparecer este código, pressione

para

inserir a nova senha.

Quando aparecer este código, pressione
para inserir a nova senha. Se as senhas inseridas
duas vezes forem as mesmas, a nova definição
estará concluída. Do contrário, você precisará

Nota:
Todos os dados neste modo possivelmente influenciarão a segurança
dos usuários, opere-o com cuidado. Se não houver nenhuma operação
dentro de 3 segundos após a digitação da senha ou a senha tiver sido
inserida incorretamente, o detector desligará automaticamente.
4.10.2 Modo de calibração zero
Neste modo, a tela exibirá um valor que tiver testado. Exibição conforme
segue:

redefinir a senha.
Nota:
Se o usuário esquecer a senha modificada, entre em contato
com o fornecedor.

10
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Etapa de calibração

Mostrador

4.2.3 Definição da velocidade da bomba

1. Calibração da obstrução na bomba: Quando
apresenta FREE, conecte as peças sobressalentes da
bomba e mantenha a entrada de gás em ordem.

Mostrador

Quando aparecer a figura ao lado,

2. O dispositivo registra o status operacional de baixa
velocidade, velocidade media e alta velocidade. O
desenho da direita é o mostrador de baixa
velocidade.

pressione

primeiro, em seguida,

pressione

ou

para ajustar a

velocidade da bomba.

3. Q u a n d o a t e l a e x i b i r F R E E , s e a b o m b a
for obstruída, indicará ERRO. Remov a a
obstrução e pressione

Significado e função

Quando aparecer a figura ao lado,

para recalibrar a
pressione

bomba. Se ainda existir obstrução, pressione
ou
mantenha o dispositivo sem operação por algum tempo
até o dispositivo desligar automaticamente depois de a
obstrução ser removida, recalibre a bomba.

para desligar a bomba.

Quando aparecer a figura ao lado,

4. Quando a tela exibir BLOK e a campainha emitir um
som, use a mão para bloquear o orifício de entrada de
gás ou dobre o tubo de gás firmemente.

pressione

para definir a bomba em

alta velocidade.
5. O dispositivo irá calibrar a bomba para baixa
velocidade, velocidade media e alta velocidade. O
desenho da direita representa a calibração de baixa
velocidade.

Quando aparecer a figura ao lado,
pressione

6. Quando a tela exibir BLOK, se a bomba estiver com

para definir a bomba em

velocidade média.

problemas, indicará ERRO. Pressione
para
recalibrar a bomba. Se ainda houver falha, a bomba ou
Quando aparecer a figura ao lado,
o gás da inalação apresenta a falha. Pressione
ou
mantenha o dispositivo sem operação por algum tempo
até que desligue automaticamente. Após a falha ter
sido removida, recalibre a bomba.

pressione
para definir a bomba em
baixa velocidade.

7. Quando a campainha apresentar o som Di…Di… A
calibração da bomba correta foi concluída.

Após configuração, pressione

para

salvar as configurações da bomba.
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4.2.4 Bipe Audível (ativado/desativado)

Mostrador

No status de detecção, mantenha pressionado
e
por mais de
1 segundo até que a tela peça a inserção da senha, solte os botões e,
em seguida, insira a senha (a inicial é 0000). Em seguida poderá ser
feita a calibração para zero.
Durante esse tempo, o mostrador da tela aparece conforme a seguir:

Significado e função
Quando aparecer a tela ao lado,
primeiro, em seguida, pressione

ou

Status

para ativar/desativar o som.

Mostrador

Quando aparecer a figura ao lado,

Ao pressionar os botões

pressione

exibido a figura ao lado. Após um

para desligar o som.

e

, será

segundo, ele passa para o próximo status.
Quando aparecer a figura ao lado, pressione

Quando solicita a inserção da senha, ele
apresenta a figura ao lado. Pressione

para ligar o som.

ou
4.2.5 Configurando a vibração

em

Mostrador

Significado e função

para ajustar os valores e,

seguida,

pressione

para

confirmar a inserção.

Quando a tela aparecer, pressione o botão
Ao calibrar para zero, ele exibe o desenho
primeiro, em seguida, pressione

ou
da direita. Em seguida, pressione

para ativar/desativar a vibração.

Quando

aparecer,

pressione

para confirmar a calibração.
para

desativar a vibração.

Nota:
A calibração zero deve estar no ar limpo. Do contrário, ela irá Influir na
precisão da detecção.
4.9 Calibração da bomba

Quando aparecer a figura ao lado, pressione
para ativar a vibração.

12

No status desligado, conecte as partes sobressalentes de amostragem ao
. Em seguida, mantenha pressionados
e
por mais de 3
segundos, o dispositivo inicia o auto-teste. Após isto, ocorre um pequeno
tempo de espera. Após essa espera, o usuário pode calibrar a bomba.
Durante esse tempo, o mostrador da tela aparece conforme segue:
dispositivo

17

4.3 Teste de Funcionamento

Alerta de faixa excedida
Som de alarme modulado lento.
Luzes de alarme intermitente.

Todo dia, antes de utilizar o equipamento, realize uma vez o Teste de
Funcionamento para certificar que o dispositivo está funcionando
normalmente.
Obs.: Não exceda o valor de 100% LEL ou aplique o gás a curta
distancia, pois isso causara danos irreversíveis ao do sensor do
equipamento.

Falha no horário
O dispositivo tentará resolver este problema. Se
resolvido, o dispositivo entrará na configuração
do horário quando ligado. O usuário poderá
configurar o horário.

Método 1: Após ligar o dispositivo, coloque-o ao gás cuja concentração
for superior ao nível do alarme H ou gás padrão. Se o dispositivo
funcionar normalmente, o usuário poderá levá-lo para a área de
detecção. Se a leitura na tela estiver acima da faixa de erro do mostrador,
siga a cláusula 4.10 para recalibrar o dispositivo. Se o dispositivo não
responder ou funcionar de modo anormal, contate o fornecedor para
obter uma solução.

Falha de armazenamento:
Se houver falha, o dispositivo desligará
O dispositivo
tentará resolver
problema.
Se
automaticamente.
Contate este
o fornecedor
para
for obter
resolvido,
dispositivo entrará no status de
uma o
solução.
calibração depois de ligado. Siga a cláusula 4.10
para calibrar o dispositivo. Se houver falha, o
dispositivo irá desligar automaticamente. Contate
???????????
o fornecedor para obter uma solução.

Método 2: Use a mão para bloquear o orifício de entrada de gás ou
dobre o tubo de entrada de gás; o dispositivo deverá acionar o alarme de
obstrução da bomba em 5 segundos. Se não houver alarme, verifique a
entrada de gás. Se estiver tudo em ordem, siga a cláusula 4.9 para
calibrar a bomba.

Alerta de baixa tensão:

4.4 Detecção

Modular o som do alarme uma vez por minuto.

Antes de entrar na área de detecção, siga o desenho abaixo para colocar
o filtro de gás de amostragem no dispositivo. Em seguida, coloque o filtro
de gás de amostragem na área de detecção para detectar. A tela irá
exibir o nível de gás. Quando a concentração de gás atingir o nível de
alarme L ou alarme H, o dispositivo acionará o alarme.

Se houver baixa tensão, o dispositivo pode operar
ainda no máximo 15 minutos. Carregue o
dispositivo em área segura. Do contrário, ele irá
desligar automaticamente.
No status de alarme contínuo, pressione

e o usuário poderá

desligar o alarme de áudio e a vibração. O ícone
oscilar.

na tela irá

4.7 Verificando o Status do dispositivo
No status de detecção, pressione
e
temperatura, a hora, Valor Máx..

, a tela exibirá a

4.8 Calibração Zero
Após longo tempo de armazenamento, o sensor poderá ter um desvio.
Se o mostrador no ar limpo não for 0, siga as etapas abaixo para calibrar
para zero.
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Após armazenamento por tempo prolongado, se tiver sofrido choque físico

4.6 Instruções sobre o alarme

Tipo de Alarme

grave ou impacto por gás de alta concentração, o sensor terá um desvio.

Display

Tente ligar o dispositivo no ar limpo ou siga o capitulo 4.8 para calibrar

Alarme L:

para zero.
1. Durante a detecção, não toque nem obstrua o orifício de saída de gás na

Som de alarme intermitente lento
Luzes de alarme intermitente
Vibração

parte traseira.

Alarme H:

2. Sugerimos utilizar o filtro externo durante a detecção para estender a

Som de alarme intermitente rápido
Luzes de alarme intermitente
Vibração
Proteção de alta concentração
Som de alarme modulado lento.
Luzes intermitentes.

Nota:

vida útil do sensor.
4.5 Desligando o Detector
No status ligado, quando o dispositivo não estiver no status de detecção,
mantenha pressionado

e a tela exibirá o seguinte:

Alerta de falha no sensor
Som de alarme modulado rápido.

A campainha emite 3 bipes agudos e consecutivos, quando a tela exibir
END (veja a figura), solte

e o detector desligará.

Alerta de obstrução na bomba
Som de alarme modulado rápido.
Oscilação do ícone da bomba.
Vários segundos após detecção da obstrução da
bomba, ela desligará automaticamente. Quando a
obstrução for removida, a bomba ligará
automaticamente.
Alerta de falha da bomba
É exibido o ícone da bomba e o ícone de falha.

Nota:
Quando o dispositivo não estiver no modo de detecção, o usuário poderá
pressionar continuamente
ligado.

até que o dispositivo passe para o status
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