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1 – Introdução 

O DG-300 é um equipamento detector de gases portátil que detecta simultaneamente 3 tipos de gases: 
Oxigênio (O2), monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2). Dotado de sensores para a medição de 
temperatura do ambiente e umidade do ar. 

2 – Características 

O DG-300, possui sensores para a detecção de gases oxigênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono. 
Realiza a medição de temperatura do ambiente e umidade do ar. Alarme audível ajustável para a detecção 
dos gases. Datalogger para registrar os dados da medição, para uma posterior visualização. Desligamento 
automático após um período de 30 minutos sem operação. Display com luz de fundo para uma melhor 
visualização em ambientes poucos iluminados. A sua alimentação consiste numa bateria recarregável, 
eliminando o uso de pilhas. 

3 – Especificações técnicas 

• Display: LCD 2,3" retroiluminado 

• Registro de dados: 500 dados do grupo 

• Desligamento automático: Após 30 min. sem uso 

• Valor Máximo, Mínimo e Média (AVG) 

• Alarme audível para O2, CO e CO2 

• Medição O2 (Oxigênio) 

Faixa de medição: 1 a 30% Vol. 

Precisão: ±5% do fundo de escala 

Resolução: 0,1% Vol. 

• Medição de CO (Monóxido de Carbono) 

Faixa de medição: 0 a 1000 ppm 

Precisão: ±5% do fundo de escala 

Resolução: 1 ppm 

• Medição CO2 (Dióxido de Carbono) 

Faixa de medição: 0 a 9999 ppm  

Resolução: 1 ppm 

Precisão: ±5 % da leitura ±75 ppm 
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• Medição de Temperatura 

Faixa de Temperatura: -20°C a 50°C (- 4°F a 122°F) 

Resolução: 0,1°C/ °F 

Precisão: ±1°C 

• Medição de umidade 

Faixa de medição: 0 %UR a 100 %UR 

Resolução: 0,1 %UR 

Precisão: ±3,5 %UR (20 a 80% UR) / ±5 %UR (0 a 20 %UR) 

 

• Temperatura de operação: 0°C a 50°C (32°F a 122°F) 

• Umidade de operação: < 90 %UR 

• Temperatura de armazenamento: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) 

• Alimentação: Bateria de Lítio 3,5 V - 2400 mAh 

• Fonte de alimentação: 100 V ~240 V / 0,15 A. Saída 5 V, 1 A 

• Peso: 217g (sem bateria) 

• Dimensões: 22 x 4,2 x 5,2 (cm) 

4 – Descrição do equipamento 

 
1- Sensor de temperatura e umidade 

2 - Led de carregamento 

3 - Led de alarme de baixa concentração 

4 - Led de alarme de alta concentração 

5 - Interface de carregamento 

6 - Display LCD 

7 - Botão de Configuração/Alarme 

8 - Botão de Memória/Registro 

9 - Botão cima 

10 - Botão Hold/Luz de fundo 

11 - Botão Max/Min/Avg 

12 - Botão baixo 

13 - Botão Liga/Desliga 

14 - Sensor detector de Gás 

15 - Compartimento da bateria 
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5 – Instruções de operação 

5.1 – Ligar e Desligar o equipamento 

Para ligar o equipamento, pressione e segure o botão  , um bip longo soará e o display exibirá 
uma contagem regressiva de 20 segundos. Após essa contagem, o equipamento está pronto para 
realizar as medições. 

Para desligar o equipamento, pressione e segure o botão  , um bip soará e o display apagará. 

5.2 – Modo de medição 

Após ligar o equipamento e aguardar a contagem regressiva de 20 segundos, o dispositivo 

entrará no modo de medição para CO2, para alternar o tipo de gás pressione o botão  ou  . 

 

 

Modo de medição de Dióxido de Carbono (CO2) 

 

Medição de Temperatura e umidade, são apresentadas na linha inferior 

 

Modo de medição de Oxigênio (O2) 

 

Medição de Temperatura e umidade, são apresentadas na linha inferior 

 

Modo de medição de Monóxido de Carbono (CO) 

 

Medição de Temperatura e umidade, são apresentadas na linha inferior 

3 

 



5.3 – Modo de configuração 

Neste modo, há 6 opções para serem configuradas:  

● Trocar a unidade de temperatura;  

● Ajustar o ano;  

● Ajustar o mês;  

● Ajustar o dia;  

● Ajustar a hora; 

● Ajustar o minuto. 

1 – Para entrar no modo de configuração, deve-se apertar e manter pressionado, por 
aproximadamente 6 segundos, o botão SET/ALARM, um bip soará e unidade da temperatura 
piscará. Pressione ou para alterar o item de configuração.  

2 – Pressione novamente botão SET/ALARM para avançar para a configuração do ano, 
pressionando novamente, irá avançar para a configuração do mês, pressionando novamente, irá 
avançar para a configuração do dia, pressionando novamente, irá avançar para a configuração do 
hora, pressionando novamente, irá avançar para a configuração do minuto.  

3 – Pressione e mantenha pressionado o botão Set/Alarm, no modo de configuração, para salvar 
e sair. 

5.4 – Armazenar dados de memória 

Pressione o botão MEM/RECALL uma única vez, o dispositivo gravará os dados atuais que 
contenham CO2, O2, CO, temperatura, umidade e tempo em sua memória interna. No display, 
piscará o ícone MEM e um bipe soará uma vez, confirmando que os dados forma gravados. 

5.5 – Modo Datalogger 

1 – Pressione o botão MEM/RECALL por 3 segundos para iniciar a gravação, e o ícone REC será 
exibido no canto inferior direito do display. 

2 – Para visualizar dados gravado, pressione ou para alternar dados armazenados. Os dados 
gravados, somente serão visualizados, quando o equipamento estiver no modo REC. 

3 – Para sair do modo REC, pressione por 3 segundos o botão MEM/RECAL. 

 

                                             Modo REC 
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5.6 – Exibir dados max/min/médios 

Pressione o botão "MAX/MIN/AVG" e o dispositivo exibirá dados máximos, mínimos, médios 
medidos. 

5.7 – Congelar os dados 

No modo de medição, pressione o botão HOLD/BACKLIGHT, e a leitura atual será mantida no 
display, pressione novamente o botão HOLD/BACKLIGHT para sair do modo de congelamento 
dos dados. 

5.8 – Ativar a luz de fundo 

Para ativar a luz de fundo, pressione por 3 segundos o botão HOLD/BACKLIGHT. Para desativar a 
luz de fundo, pressione por 3 segundos o botão HOLD/BACKLIGHT . 
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6. Termos de Garantia 

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 de compra. 

Exclui-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° 
da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n° de série do equipamento. 

• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta 
do comprador. 
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Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do Ó

CEP: 02911-030 - São Paulo - SP 

Vendas: (11) 2144-2800 – Ass. Técnica: (11) 2144

Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144

E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br 

SAC: sac@instrutherm.com.br  

Site: www.instrutherm.com.br     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda. 

Freguesia do Ó 

Ass. Técnica: (11) 2144-2820 

Fax: (11) 2144-2801 

mail: instrutherm@instrutherm.com.br  
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