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A LEL Ambiental trabalha com o Cilindro para Cali-
bração de 4 Gases (CO, H2S, O2 e METANO), pos-
suindo a capacidade de 118L, tornando-o eficaz 
para o Monitoramento Ambiental, Marítima, Bafô-
metro, Química, Testes de Repostas e para a Cali-
bração do Detector de Gás.

4 GASES
CILINDRO DE GASES



Os Cilindros descartáveis de alumínio são fabri-
cados conforme o eficaz e moderno método 
Gravimétrico, permitindo que o desempenho 
dos cilindros atinja uma qualidade máxima e 
garantindo a capacidade de produzir misturas 
com um alto nível de precisão, assim podendo 
personalizar as misturas para cada uma de suas 
necessidades.
Os cilindros têm certificados rastreáveis a 
pesos calibrados pelo NPL (National Physical 
Laboratory). Os padrões do NPL são internacio-
nalmente conhecidos e são equivalentes diretos 
aos padrões do NIST (National Institute os Stan-
dards and Technology). 
Possuem também certificados rastreáveis a 
pesos calibrados pelo NPL (National Physical 
Laboratory). Os padrões do NPL são internacio-
nalmente conhecidos e são equivalentes diretos 
aos padrões do NIST (National Institute os Stan-
dards and Technology). 

CILINDRO 4 GASES

CILINDRO CALIPORT 4 GASES

SISTEMA DE BUMP TEST (TESTE DE RESPOSTA)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

Regulador de Vazão Fixa

Regulador Push Botton
para Bump Test

Regulador de Vazão por Demanda

Para receber uma lista completa de kits e 
acessórios, contate a LEL Ambiental.

REGULADOR
(DEMANDA
OU DE FIXA)

MANGUEIRA
DE AMOSTRAGEM

DETECTOR DE
GASES PORTÁTIL

CILINDRO CALIPORT
4 GASES 118 LITROS

LEL Ambiental



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

LEL Ambiental CILINDRO 4 GASES

 

Cilindro Caliport 4 Gases

DÚVIDAS SOBRE A NR33?

Assim como é definido – item 33.1.1 – a norma 
regulamentadora 33 tem como objetivo estabe-
lecer os requisitos mínimos para identificação 
de espaços confinados e o reconhecimento, 
avaliação, monitoramento e controle de riscos 
existentes, de forma a garantir permanentemen-
te a segurança e a saúde dos trabalhadores que 
interagem direta ou indiretamente nestes espa-
ços confinados.

Para saber mais, Leia o Artigo completo no 
nosso site.

Material Alumínio

Rosca

Dimensões

Mistura de Gás

Peso

Pressão

Capacidade

Válvula

Validade

Certificação

Fabricante

Código

NCM

Padrão CGA 180-2AL

Diâmetro: 90 mm;
Comprimento: 365mm.

18% de Oxigênio (O2);
2,5% de Metano (CH4) (50% LEL) + N2;
100 ppm de Monóxido de Carbono (CO);
25 ppm de Tóxicos (H2S).

1,500 KG

1000 psgi

118 Litros

Conexão C10 (5/8” - 18)

24 Meses

Padrão NPL, UKAS ou NIST

Caliport by CHEMTRON

112-FGM

2804.29.90
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Nossas soluções e projetos de alta tecnologia são 
apoiados por uma assistência técnica de qualidade. 
Nossos técnicos são preparados para ajudar em todas 
as necessidades de atendimento, aplicações e treinamento.

A LEL Ambiental garante a qualidade dos serviços, com 
atendimento rápido e soluções imediatas, dando todo o suporte 
necessário para que sua empresa encontre praticidade e 
comodidade ao escolher as nossas soluções. 

Dessa forma, o departamento de assistência técnica da LEL 
Ambiental oferece todo o suporte, além de contar com uma 
equipe dedicada para gerenciar o acompanhamento periódico 
dos equipamentos, serviços de calibração e manutenção 
preventiva.

Nossa assistência técnica é autorizada e homologada pelos 
principais fornecedores, nos dando autonomia para a execução 
de serviços nos principais modelos de detectores do mercado.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

NOSSOS CONTATOS:

Ausência de retrabalho;

Prazo de entrega reduzido;

Insumo de estoque para rápida reposição e 
pós-venda;

Rua: Padre João, 444 – 9º andar

São Paulo – SP – Brasil    CEP 03637-000

Equipe técnica especializada;
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