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DIREITOS AUTORAIS

DIREITOS AUTORAIS
Os direitos autorais deste Manual do Usuário estão reservados à Gas 
Measurement Instruments Ltd (GMI) e as informações nele contidas destinam-
se ao uso exclusivamente com os instrumentos da série GMI Personal Surveyor 
200 (PS200). Proibida a reprodução sem prévia permissão por escrito da GMI, 
no todo ou em parte, inclusive a utilização em máquinas capazes de reproduzir 
ou recuperar as informações. Engenharia reversa não permitida.

RESPONSABILIDADE
Todos os cuidados foram tomados na preparação deste Manual; porém, a GMI se 
isenta de toda responsabilidade por erros ou omissões e suas consequências. As 
informações neste Manual estão sujeitas a alterações sem aviso. Este Manual não 
constitui uma especificação ou base para contratos. Esta disposição não afeta os 
direitos legais dos consumidores.

AVISOS DE MODIFICAÇÃO
A GMI pretende notificar os clientes sobre alterações relevantes na operação 
do produto e manter este Manual atualizado. Em vista da política de melhoria 
contínua dos produtos, pode haver diferenças operacionais entre o produto mais 
recente e este Manual.
Este Manual é uma parte importante do produto PS200. 
Queira observar os seguintes pontos:
• ele deve ser mantido junto ao instrumento por toda a vida útil do produto;
•  este Manual deve ser transferido a todo e qualquer proprietário/usuário 

subsequente do instrumento;
•  embora todos os cuidados tenham sido tomados na preparação deste Manual, 

ele não constitui uma especificação do instrumento.

SOFTWARE
O software fornecido no microcontrolador ou dispositivo similar para uso em um 
produto em particular só deverá ser usado nesse produto e não pode ser copiado 
sem a permissão, por escrito, da GMI. É proibida a reprodução ou a desmontagem 
de tais programas ou algoritmos incorporados. A propriedade desses softwares 
é intransferível e a GMI não garante que a operação do software estará livre de 
erros ou que o software atenderá aos requisitos do cliente.

RECOMENDAÇÃO PARA O DESCARTE
Quando não estiver mais em uso, descarte o instrumento tomando todos os 
cuidados e respeitando o meio-ambiente. Consulte as instruções da diretiva de 
resíduos elétricos e eletrônicos (REEE); por exemplo:
Em conformidade com a diretiva de REEE, a GMI descartará o instrumento 
gratuitamente se o instrumento for devolvido à GMI. 
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SEGURANÇA

•  O instrumento deve receber manutenção e calibração regularmente por 
pessoal com treinamento completo em uma área segura; logo, não é 
necessário ajuste pelo usuário.

•  A substituição ou carga do equipamento é permitida somente em uma área 
não perigosa.

• Devem ser usadas unicamente peças de reposição da GMI.
•  O instrumento deve ser recarregado em uma área segura antes do uso. 

Consulte o Capítulo 6: “RECARGA DA BATERIA”.
•  Se o instrumento detectar gás, siga os procedimentos e diretrizes 

operacionais de sua própria organização.
• Gás pode ser perigoso; deve-se sempre tomar cuidado ao utilizá-lo.
•  Este equipamento foi projetado e fabricado para proteger contra outros riscos, 

conforme definidos na Diretiva 94/9/EC da ATEX.
Todo direito de reclamação contra a GMI com relação a responsabilidades ou 
danos consequentes a terceiros referentes ao produto será destituído se não 
forem observadas as advertências acima.

ADDITIONAL SAFETY DETAILS - CSA ONLY

CAUTION:  Before each days Usage, test on a known concentration of methane, 
equivalent to 25 - 50% of full scale concentration. Accuracy must be within 0 to 
+20% of actual. Accuracy may be corrected by calibration. (Refer to   Chapter 7 
: ‘CALIBRATION’).

ATTENTION: Avant chaque utilisation journalière, testez la réaction de l’appareil 
en utilisant une concentration connue en méthane, correspondant à 25-50% 
de la lecture à fond d’échelle. La précision doit se situer entre 0 et +20% de la 
valeur réelle. La précision peut se corriger en étalonnant l’appareil (voir Chapitre 
7 : CALIBRATION).
CAUTION:  Any rapid up-scale readings followed by a declining or erratic reading 
may indicate a gas concentration beyond the upper scale limit, which may be 
hazardous. 

ATTENTION: Toute lecture dépassant rapidement le maximum de l’échelle et 
suivie par une diminution ou une lecture erronée, indique une concentration de 
gaz supérieure à la valeur maximale de cette échelle. Cette lecture n’est pas 
significative.

CAUTION: Substitution of components may impair intrinsic safety.

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

CAUTION: Do not charge in a hazardous area. Um = 6V.

ATTENTION: Ne pas charger en zone dangereuse. Um = 6V.
NOTE:  CSA have only assessed the LEL combustible gas detection portion of 
this instrument for performance.
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NOTE : CSA a seulement évalué la partie LIE pour la mesure des performances 
en détection de gaz inflammables.
NOTE:  The instrument contains internal checking of sensor sensitivity, which during 
calibration will prevent the sensor being calibrated if it has been contaminated 
or reached its end of life. In addition to this the Instrument Management System 
(IMS) can be used to track the condition of sensors from stored calibration results.

ÁREAS DE USO
A exposição a certos produtos químicos pode resultar na perda de sensibilidade 
do sensor de gases inflamáveis. Quando tais ambientes forem conhecidos ou 
suspeitados, recomenda-se a realização mais frequente de verificações de 
resposta. (Consulte o Capítulo 3: “TESTE DE RESPOSTA MANUAL”). Compostos 
químicos que podem causar perda de sensibilidade incluem silicones, chumbo, 
halógenos e enxofre. 
Não use o instrumento em atmosferas potencialmente perigosas que contenham 
mais do que 21% de oxigênio. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE USO
Não são necessárias precauções contra descarga eletrostática para equipamento 
portátil que possui um gabinete feito em plástico, metal ou uma combinação 
de ambos, exceto quando se identificar um mecanismo gerador de estática 
significativa. Atividades como colocar o item no bolso ou no cinto, operar um teclado 
ou limpar com um pano úmido não apresentam risco significativa de eletrostática. 
Todavia, quando se identificar um mecanismo gerador de estática, como atrito 
repetido contra o vestuário, deverão ser tomadas as precauções adequadas; por 
exemplo, o uso de calçados antiestáticos.

ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E TRANSPORTE
O instrumento foi projetado para suportar ambientes severos. O instrumento tem 
vedação IP67 e, se não exposto a mau uso ou danos mal-intencionados, fornecerá 
muitos anos de serviço confiável.
O instrumento pode conter sensores eletroquímicos. Em caso de armazenamento 
prolongado, esses sensores deverão ser removidos. O sensor contém líquido 
potencialmente corrosivo; deve-se tomar cuidado ao manusear ou descartar o 
sensor, em particular se houver suspeita de vazamento. 

GARANTIA
O instrumento GMI PS200 tem garantia padrão de 2 anos contra defeitos em 
peças consumíveis, mecânicas e eletrônicas, como bomba, sensores, filtros, 
bateria, flexi-PCB, etc.
Para mais detalhes, entre em contato com a GMI. 
Observe, contudo, que a garantia não cobre danos causados por mau uso, como, 
por exemplo, impacto mecânico ou entrada de água, e será válida somente se 
todos os trabalhos de manutenção ou calibração forem realizados pelo fabricante 
ou seu agente autorizado.
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INTRODUÇÃO

1.1  DESCRIÇÃO GERAL
A série GMI PS200 combina qualidade, robustez e tecnologia 
avançada em um detector de gás portátil e de fácil utilização. 
É compacto, leve, resistente à água, extremamente robusto 
e adequadamente certificado de acordo com as normas 
internacionais.
O PS200 foi projetado para monitoramento em espaços 
confinados; por exemplo, encanamentos de esgoto, 
tubulações subterrâneas ou em tanques e outras aplicações 
de monitoramento pessoais. Com alarmes sonoros, visuais e 
vibratórios, fornece advertência precoce de níveis perigosos 
de gás.
O instrumento está disponível em modelo tanto com bomba, 
quanto com difusão, e é alimentado por uma bateria interna 
recarregável Li-ion (íons de lítio) com tempo operacional 
mínimo de 14 horas em operação sem bombeamento (8 horas 
para operação com bombeamento). O tempo máximo para 
recarga é de 4 horas.
Operado por meio de dois botões de pressionamento, o 
instrumento é um detector de gás de última geração, porém 
de fácil utilização pelo usuário. (Fig. 1-1).
A série PS200 possui LEDs de alta visibilidade, um visor 
que muda da cor verde para a vermelha na presença de um 
alarme, um receptor acústico com saída mínima de 90 dB e 
um alarme vibratório. Os usuários podem estar seguros de 
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que, se os níveis de gás excederem os limites dos limiares 
configurados ou se houver uma falha de sensor/fluxo/bateria, 
uma indicação clara e inconfundível estará evidente.

Fig. 1-1  Instrumento da série PS200

A série PS200 é capaz de detectar até 4 (quatro) dos seguintes 
gases simultaneamente:

•  Hidrocarbonetos em 0% a 100% LEL 
• Oxigênio (O2) em 0% a 25%
• Monóxido de carbono (CO) em 0 a 1.000 ppm
• Sulfeto de hidrogênio (H2S) em 0 a 100 ppm 
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O visor do instrumento identifica os gases que o instrumento 
está monitorando. A Fig. 1-2 ilustra um exemplo de um visor 
do instrumento com quatro gases.

Fig. 1-2  Exemplo de visor (4 gases) 
Nota: Se configurado com menos sensores, o tamanho da 
fonte será ajustado de acordo, para maximizar o visor (como 
ilustra a Fig. 1-3).

      

1 gás                    2 gases                    3 gases

Fig. 1-3  Exemplos de visor 

O visor ilustrado nas Figs. 1-2 e 1-3 detalha as leituras 
atuais dos gases e informações operacionais/de estado. 
Alternativamente, o instrumento pode ser configurado para 
exibir uma mensagem simples de “OK”, como ilustra a Fig. 1-4.
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Fig. 1-4  Exemplo de visor “OK” (4 gases) 

Observação: Este Manual descreve a operação de um 
instrumento padrão para 4 gases. Em outros modelos, 
a operação é similar ao exemplo mostrado. Diferenças 
operacionais serão destacadas se e quando existirem. Há 
opções configuráveis disponíveis que permitem configurar o 
instrumento de acordo com as suas necessidades particulares. 
Quando aplicáveis, essas opções são detalhadas em itálico.

1.2  CARACTERÍSTICAS
As principais características do instrumento da série PS200 
são:

• Compacto, leve e extremamente robusto.
• Detecção e exibição simultânea de até 4 (quatro) gases.
• Operação simples por 2 botões.
• LEDs intermitentes e alarmes sonoros, visuais (alta 

visibilidade) e vibratórios com indicação clara.
• Sinal de confiabilidade sonoro e visual (totalmente 

configurável) a cada 15 segundos confirmando ao 
usuário que o instrumento está energizado da forma 
correta e operando normalmente.
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•	 Sensor de movimento para detectar movimento e ativar 
os alarmes em situações de “homem ao solo”.

• Visor alfanumérico com luz de fundo na tela. A luz 
de fundo é verde sob operação normal e muda para 
vermelha durante condições de alarme.

• Bomba elétrica interna (opcional) com vazão nominal de 
0,5 a 0,7 litro por minuto.

• Registro de dados tanto manual, quanto totalmente 
automático.

• Alimentado por uma bateria interna recarregável Li-Ion 
(íons de lítio) que proporciona tempo de operação de até:
14 horas (sem bombeamento) ou 8 horas (com 
bombeamento) 
ou 
 80 horas (sem bombeamento) ou 20 horas (com 
bombeamento) 
com o sensor SGX VQ548MP acoplado.

• O tempo para recarga é de até 4 horas.
• Presilha jacaré robusta que permite fixação em cinto, 

bolso, etc.
• Interface de comunicação que permite o download dos 

dados armazenados.
• Totalmente certificado de acordo com as normas inter-

nacionais.
• Ampla gama de acessórios disponíveis.

Os “PARÂMETROS OPERACIONAIS TÍPICOS” são 
detalhados no Apêndice “A” deste Manual. 

1.3  REGISTRO DE DADOS
O registro de dados é um recurso padrão em todos os 
instrumentos da série PS200 e permite que as medições 
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de gás, os registros de eventos, os testes de resposta 
e os detalhes das calibrações sejam armazenados 
automaticamente e, mais tarde, baixados em um computador 
pessoal (PC) por meio de conexão USB.
O instrumento pode armazenar mais de 24 horas de leituras, 
a um intervalo de gravação de 1 minuto, 180 registros de 
eventos de Ligar/Desligar e alarmes, 180 registros de testes 
de resposta e 8 calibrações. 

1.3.1  Arquivamento de leituras armazenadas
As leituras armazenadas podem ser baixadas do instrumento 
da série PS200 para um computador usando o cabo de carga/
comunicação padrão e software adicional. Para mais detalhes, 
entre em contato com o Departamento de Vendas da GMI.

1.4  FILTROS
O instrumento é protegido contra a entrada de água e poeira 
por filtros (sistemas de entrada de amostras) hidrofóbicos e 
de poeira.
Esses filtros devem ser verificados regularmente e, se 
necessário, substituídos (consulte a seção “SUBSTITUIÇÃO 
DOS FILTROS” no Capítulo 5 “MANUTENÇÃO PELO 
OPERADOR”).

1.5  CONSTRUÇÃO
A série PS200 vem alojada em um gabinete moldado rígido 
e resistente a impactos. Com vedação IP67, ele é capaz de 
suportar impacto físico comprovado em testes de acordo com 
a norma EN 60079, Seção 1-5.

1.6  ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
A etiqueta na parte traseira do instrumento contém o número 
de série e detalhes das certificações relevantes.
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1.7  CERTIFICAÇÃO
O instrumento da série PS200 tem as seguintes certificações: 
Observação: Verifique as etiquetas do instrumento para ver 
as certificações efetivas.

ATEX  II 2 G Ex ia d IIC T4 Gb (Ta = -20 oC a + 50 oC)  

IECEx  Ex ia d IIC T4 Gb (Ta = -20 oC a + 50 oC)

ou 

ATEX  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (Ta = -20 oC a + 50 oC)  

IECEx  Ex ia IIC T4 Ga (Ta = -20 oC a + 50 oC)
(com o sensor SGX VQ548MP acoplado)
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Instrumentos para gases combustíveis: 
  Classe I, Div.1 Grupos A, B, C e D  T4
  Classe I, Zona 1  AEx ia d IIC T4 Gb  Ex ia d IIC T4 Gb 

ou
 Classe I, Div.1 Grupos C e D T4 
 Classe I, Zona 0  AEx ia IIB T4 Ga  Ex ia IIB T4 Ga 
 (com o sensor SGX VQ548MP acoplado)
Instrumentos para gases não combustíveis: 
 Classe I, Div.1 Grupos A, B, C e D  T4
 Classe I, Zona 0  AEx ia IIC T4 Ga  Ex ia IIC T4 Ga 
 

    MED (diretiva para equipamentos marinhos) - A.1 / 3.30 
0038/YY (Módulo B&E)

 0518   Marca de conformidade europeia

1.7.1  Marcas de certificação
Para detalhes, consulte as seguintes fontes:
www.europe.eu.atex
www.iecex.com

1.7.2  Desempenho
Este aparelho está em conformidade com a norma EN 50104.
Compatível com: 
EN 60079-29-1 (gases inflamáveis)
IEC 60079-29-1 (gases inflamáveis)
EN 50104:2010 (oxigênio)
ANSI / ISA S12.13.01 - 2000 (gases combustíveis)
C22.2  No.152 - M1984 (gases combustíveis)
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OPERAÇÃO

2.1  PROCEDIMENTO OPERACIONAL

CUIDADO: O instrumento GMI PS200 pode ser fornecido 
com um sensor de gases inflamáveis. Esse 
sensor foi projetado para uso em concentrações 
de gás que não excedam o Limite Explosivo 
Inferior (LEL). Expor o sensor a concentrações 
de gás inflamável altas e superiores ao LEL pode 
causar danos ao sensor e inibir seu correto 
funcionamento. O GMI PS200 tem um alarme 
de segurança integrado para prevenir que isso 
aconteça. Consulte a seção ALARMES neste 
manual para obter detalhes.

Antes do uso, verifique o seguinte:

• Se o instrumento PS200 está limpo e em boas condições.
• Se os filtros hidrofóbicos e de entrada estão limpos e 

em boas condições.
• Se a linha de amostragem (instrumentos com bomba) e 

quaisquer outros acessórios utilizados estão em boas 
condições e não apresentam vazamentos.

• LIGUE o instrumento sob ar puro e verifique se a bateria 
está totalmente carregada.

• Verifique se não existem falhas.
• Acople os acessórios opcionais, se necessário.
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• Se todas as faixas de gases estão operacionais e se o 
instrumento está zerado.

• Se o instrumento está dentro do período de calibração 
que você decidiu ser necessário para a sua aplicação.

• Se o sensor de oxigênio estiver conectado, verifique 
as leituras de oxigênio para garantir que o sensor 
está funcionando corretamente. O sensor de oxigênio 
responde à respiração do usuário no lado frontal do 
instrumento (área do sensor) exibindo um valor reduzido, 
isto é, abaixo de 20,9%.

DESLIGUE o instrumento sob ar puro após o uso.

Verificações adicionais:

• Realize verificações de vazamento regularmente nos 
instrumentos com bomba, colocando o polegar sobre o 
bocal de admissão de amostras e certificando-se de que 
o instrumento exibe “FLOW FAULT (FALHA DE FLUXO)”.

• Realize testes de resposta regularmente usando 
a Estação de Resposta/Calibração Automática ou 
executando testes de resposta manuais.

2.2  PARA LIGAR O INSTRUMENTO
Mantenha pressionado o botão direito  por um segundo 
para LIGAR o instrumento. Consulte a Fig. 2-1.

O instrumento inicia sua rotina de aquecimento, que dura 
cerca de 30 segundos. Durante o aquecimento, um cronômetro 
regressivo aparece no canto superior direito do visor.

Observação: A luz de fundo do visor se acende em verde 
e permanece ACESA durante o aquecimento. Quando o 
aquecimento termina, a luz da tela se apaga automaticamente. 
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Fig. 2-1  Ligando o PS200

2.2.1  Identificação do instrumento
Durante o aquecimento, o visor do instrumento identifica o 
número de série, a versão do software e exibe informações 
sobre o estado da bateria, como ilustra a Fig. 2-2:

Fig. 2-2  Visor de identificação da série PS200

2.2.2  Estado da bateria
Informe ao usuário o nível de carga da bateria, como mostrado 
na tela anterior. É indicado por um símbolo de bateria com 
um gráfico de barras mostrando CHEIA, 75%, 50% e 25%, 
exibido continuamente durante a operação normal.

BOTÃO DIREITO
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2.2.3   User Name (Nome do Usuário)/somente número 
(opção)

Esta opção configurável encontra-se desabilitada por padrão 
e permite que o usuário selecione um nome ou código de 
identificação, como ilustra a Fig. 2-3. Esse nome ou código 
será incluído em todos os registros de Respostas, Calibrações 
e Eventos. 

Fig. 2-3  Nome do usuário

2.2.4   Opção de alarme de “Homem ao Solo” (sensor de 
movimento)

Caso tenha feito essa opção no momento de sua compra, o 
PS200 virá com um sensor de movimento. O sensor encontra-
se desabilitado por padrão, mas pode ser configurado para 
ser selecionado na inicialização ou para ficar sempre ativo. 
O sensor de movimento dispõe de um recurso pré-alarme 
(10 segundos fixos) para alertar o usuário que a ativação é 
iminente e, se o instrumento não for movido por um tempo 
pré-determinado, ativará o alarme.
O período de espera (30 segundos, por padrão) antes da 
ativação do alarme de movimento é configurável. 
Se configurado para “SELEÇÃO NA INICIALIZAÇÃO”, isto 
é, durante o ciclo de aquecimento do instrumento, o usuário 
poderá habilitar ou desabilitar o funcionamento deste recurso 
durante o ciclo de energização atual, como ilustra a Fig. 2-4.
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Fig. 2-4  Habilitar/desabilitar o sensor de movimento

Nota: Nos instrumentos com bomba, o “Man Down” alarm 
(Alarme Homem ao Solo) não operará enquanto a bomba do 
instrumento estiver em funcionamento.

O alarme “Man Down” (Homem ao Solo) é persistente e gera 
alarmes sonoros e visuais. Se um alarme for ativado, ele terá 
uma entrada exclusiva no registro de dados. 
Para cancelar o alarme, mantenha pressionado o botão 
direito .

2.2.5  Date (Data) e Time (Hora)
A data e a hora do relógio interno do instrumento são exibidas 
na tela durante o aquecimento, como ilustra a Fig. 2-5. 

Fig. 2-5  Data e hora
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2.2.6   Data Bump Due (Vencimento do Teste de 
Resposta) (opção)

Esta opção configurável é exibida por padrão, mas pode 
ser configurada para: indicar brevemente que a data de 
vencimento do teste de resposta foi atingida, como ilustra a 
Fig. 2-6; indicar que o teste de resposta está vencido e causar 
uma pausa até que o usuário confirme o recebimento dessa 
informação, como ilustra a Fig. 2-7; ou forçar o usuário a 
DESLIGAR o instrumento quando o teste de resposta estiver 
vencido.

Fig. 2-6  Data de vencimento do teste de resposta

Fig. 2-7  Bump Overdue (Teste de Resposta Vencido)

Para continuar a operação do instrumento, pressione o botão 
direito  uma vez para confirmar o recebimento da 
informação de que o teste de resposta está vencido.



2-7

OPERAÇÃO

Para interromper a rotina de aquecimento e DESLIGAR o 
instrumento automaticamente, pressione o botão esquerdo 

 uma vez.

2.2.7  Data Calibration Due (Vencimento da Calibração)
A data de vencimento da calibração aparece no visor, como 
ilustra a Fig. 2-8. 
Você tem a opção de configurar que essa tela não seja exibida.

Fig. 2-8  Data de vencimento da calibração

Se a Data de Vencimento da Calibração tiver passado, a 
seguinte advertência será exibida:

Fig. 2-9  Calibration Overdue (Calibração Vencida)

Para continuar a operação do instrumento, pressione o botão 
direito  uma vez para confirmar o recebimento da 
informação de que a calibração está vencida.
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Para interromper a rotina de aquecimento e DESLIGAR o 
instrumento automaticamente, pressione o botão esquerdo 

 uma vez.
Como alternativa, você pode configurar uma opção para forçar 
o usuário a DESLIGAR o instrumento.

2.2.8  Data Service Due (Vencimento da Manutenção 
(opção)
Esta opção configurável encontra-se desabilitada por padrão 
e permite que o usuário selecione uma opção dentre várias 
em uma lista quando a data de vencimento da manutenção 
do instrumento é atingida.
Em todo caso, se habilitada, a mensagem será exibida apenas 
dentro de 90 dias da data de vencimento da manutenção:

• Para indicar brevemente a data de vencimento da 
manutenção durante a rotina de aquecimento do 
instrumento;

• Para indicar que a manutenção está vencida e causar 
uma pausa até que o usuário aceite ou recuse continuar;

• Para forçar o usuário a DESLIGAR o instrumento quando 
a manutenção estiver vencida.

A data de vencimento da manutenção aparece no visor, como 
ilustra a Fig. 2-10. 

Fig. 2-10  Data de vencimento da manutenção
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2.2.9   Select Calibration Gas (Seleção do Gás de 
Calibração) (opção)

Esta opção configurável permite ao usuário mensurar um 
gás inflamável diferente daquele utilizado originalmente para 
calibrar o instrumento.
Esta ação possibilita ao software do instrumento compensar 
e exibir leituras mais precisas.
O padrão é selecionar o gás de calibração na inicialização. 

 

Fig. 2-11  Seleção do gás de calibração

Quando esta opção é exibida, como mostra a Fig. 2.11, o 
gás que foi usado originalmente para calibrar o instrumento 
é identificado entre as duas pontas de seta.
Observação: O certificado de calibração do instrumento 
também identifica o tipo de gás da calibração original.
Para selecionar um tipo de gás diferente, pressione o botão 
esquerdo  para percorrer as opções disponíveis: 
Metano, Propano, Butano e Pentano.

Quando a opção requerida for destacada, mantenha 
pressionado o botão direito  para selecioná-la.

Observação: A precisão para o novo tipo de gás selecionado 
é de + 20%.
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2.2.10  Verificação de confirmação do sensor
O símbolo  aparece ao lado de cada tipo de sensor para 
confirmar que o sensor foi zerado corretamente.

  

Fig. 2-12  Telas Sensor Check (Verificação dos Sensores)

Se um sensor não for zerado corretamente, o visor se tornará 
vermelho, os alarmes sonoros/visuais se ativarão e um 
símbolo  será exibido ao lado do tipo de gás que falhou, 
como ilustra a Fig. 2-13:

Fig. 2-13  Sensor com falha

Para confirmar essa falha, pressione o botão direito  
uma vez. Isso removerá o alarme sonoro/visual e exibirá um 
símbolo de chave de boca intermitente, alternado com a leitura 
de zero do sensor com falha. 

seguido
de
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A Fig. 2-14 mostra uma leitura de zero de um sensor de LEL 
com falha:

  

Fig. 2-14  Confirmar alarme

Você pode configurar uma opção para forçar o usuário a 
desligar o instrumento se uma falha de zero for detectada, 
como mostra a Fig. 2-15:

Fig. 2-15  Switch OFF (Desligar)

Observação: Se uma falha de sensor for detectada durante 
a operação normal do instrumento, a luz de fundo se 
acenderá em vermelho, um alarme sonoro/visual será ativado 
imediatamente e um símbolo de chave de boca aparecerá no 
visor ao lado do tipo de sensor com falha.

alternado
com
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2.2.11  Memory Fault (Falha da Memória)
Durante o aquecimento, se a tela FALHA DA MEMÓRIA for 
exibida, como ilustra a Fig. 2-16, significa que o instrumento 
detectou uma falha da memória e não pode continuar.

Fig. 2-16  Falha da memória

Entre em contato com a GMI, pois o instrumento deverá ser 
encaminhado à manutenção.

2.2.12 Tela de operação normal
Quando o aquecimento é concluído com êxito, a luz de fundo 
se apaga e a tela de operação normal é exibida, como ilustra 
a Fig. 2-17. A exibição no visor varia dependendo do número 
de sensores acoplados:

          

              1 gás           2 gases
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     3 gases           4 gases

Fig. 2-17  Tela de operação normal

2.3  LIGAR/DESLIGAR A LUZ DE FUNDO DO VISOR
A luz de fundo da tela no visor pode ser LIGADA manualmente 
em trabalhos sob más condições de luz.
Pressione o botão direito  uma vez para acender a luz 
de fundo da tela. Ela permanecerá ACESA por 20 segundos 
e, então, se APAGARÁ automaticamente.

2.4 REGISTRO DE DADOS MANUAL
Um registro de dados manual pode ser armazenado a 
qualquer momento durante a operação por meio de um 
simples pressionamento do botão esquerdo .

2.5   EXIBIR VALORES MAXIMUM (MÁXIMO) E MINIMUM 
(MÍNIMO) GRAVADOS DESDE O LIGAMENTO

O instrumento grava os valores máximo e mínimo do gás em 
cada sensor desde o ligamento.
Para exibir os valores “max (máx.)/min (mín.)”, faça o seguinte:

1. Comece na tela de operação normal, como mostra a 
Fig. 2-18. Pressione o botão direito  uma vez para 
acender a luz de fundo do instrumento.
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Fig. 2-18  Tela de operação normal

Para exibir os valores máximos dos gases armazenados 
no instrumento, pressione o botão direito  
novamente enquanto a luz da tela estiver ACESA. 

O exemplo na Fig. 2-19 ilustra os valores máximos (MAX) 
dos gases armazenados no instrumento de 4 gases.

Fig. 2-19  Valores máximos dos gases

2. Para exibir os valores mínimos dos gases armazenados no 
instrumento, pressione o botão direito  novamente.  
Observação: Essa tela é exibida apenas quando há um 
sensor de oxigênio acoplado ao instrumento.
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O exemplo na Fig. 2-20 ilustra os valores mínimos (MIN) 
dos gases armazenados no instrumento de 4 gases.

Fig. 2-20  Valores mínimos dos gases

3. Essas leituras podem ser reinicializadas mantendo-se 
pressionado o botão direito  por 2 segundos 
enquanto a tela MAX/MIN é exibida.

O instrumento retornará à tela de operação normal.

Fig. 2-21  Operação normal
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2.6   REINICIALIZAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DE 
RECEBIMENTO DE ALARMES

Quando o instrumento detectar que um ponto definido para 
um alarme foi atingido, o alarme sonoro, visual e vibratório 
será ativado para alertar o usuário.
Os alarmes são programáveis individualmente como 
Persistentes (ou seja, o alarme permanecerá ativado até que 
o usuário o reinicialize, mantendo pressionado o botão direito 

 depois que a leitura do gás retornar aos limites de 
alarme predefinidos) ou Não Persistentes (ou seja, o alarme 
sonoro e visual será reinicializado automaticamente quando a 
leitura retornar aos limites de alarme predefinidos). Consulte 
a Tabela de Alarmes, no Capítulo 4, para informações sobre 
cada um dos alarmes.

Observação: Os alarmes padrão encontram-se definidos de 
acordo com as normas internacionais atuais.

O alarme sonoro de cada alarme predefinido pode ser 
silenciado por um período de 60 segundos, mantendo-se 
pressionado o botão direito . Após esse período, se o 
valor do gás continuar fora dos limites de alarme predefinidos, 
o alarme sonoro não persistente será ativado novamente. Se 
configurado como persistente, o alarme sonoro será ativado 
novamente seja qual for o valor do gás.

2.6.1  Sinal de confiabilidade
Durante a operação normal, o instrumento emite um bipe 
de confiabilidade e ilumina os LEDs verdes brevemente a 
cada 15 segundos. Essa função notifica o usuário de que o 
instrumento está operando corretamente.

Observação: O bipe de confiabilidade e/ou os LEDs podem 
ser desabilitados.
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2.7  AMOSTRAGEM REMOTA (com a opção de bomba)
O sensoriamento remoto é possível com a opção de bomba 
elétrica interna ou pelo uso de um aspirador de mão. Conecte 
a linha de amostragem ao conector de amostra na parte de 
baixo do instrumento. 
Nos modelos com bomba, a bomba encontra-se DESLIGADA 
após a inicialização. 

Advertência (aspirador de mão): A série PS200 foi 
projetada para uso com uma bomba embutida para a 
amostragem remota. Pode-se utilizar um aspirador de 
mão para amostragem indicativa, mas deve-se observar 
que, quando se usa um aspirador manual, existe a 
possibilidade de um erro de leitura com margem de 
+ 20%. Além disso, enquanto a bomba pode amostrar 
de forma rápida e precisa com até 30 metros de linha de 
amostragem, o aspirador manual deve ser usado apenas 
com até 10 metros de linha de amostragem e o tempo de 
amostragem é mais longo. A linha de amostragem deve 
estar intacta e o fluxo apropriado, estabelecido.

2.7.1  Operação da bomba 
Mantenha pressionado o botão direito  para iniciar ou 
parar a bomba.
Quando a bomba estiver em funcionamento, um símbolo de 
bomba  girará no visor, como ilustra a Fig. 2.22.

Observação 1: Só é possível LIGAR/DESLIGAR a bomba 
com os alarmes do instrumento em estado 
inativo. 

Observação 2:  A bomba não poderá ser DESLIGADA se 
o instrumento estiver configurado com 
‘BOMBA SEMPRE LIGADA’. 
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Fig. 2-22  Símbolo de bomba exibido

2.8  AUTOTESTE
O instrumento da série PS200 é capaz de realizar um 
autoteste. O teste pode ser executado a qualquer momento 
durante a operação normal do instrumento.
Neste modo, o instrumento teste a sirene, os LEDs, a 
função vibratória e exibe o tipo de gás inflamável usado para 
calibração e o nome do usuário atual.
Para executar um autoteste, mantenha pressionado o botão 
esquerdo .
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2.9  PARA DESLIGAR O INSTRUMENTO
Mantenha pressionados o botão esquerdo  e o 
botão direito  simultaneamente para DESLIGAR o 
instrumento. 

O visor do instrumento inicia uma contagem regressiva 
de 3 (três) até DESLIGADO. Os dois botões devem ser 
pressionados juntos até que o visor se apague.

Fig. 2-23  Desligando

Enquanto os dois botões são pressionados, o alarme sonoro 
soa a cada segundo para alertar o usuário que o instrumento 
está sendo DESLIGADO.



2-20

MANUAL DO USUÁRIO



3-1

OPÇÕES DO TESTE DE RESPOSTA MANUAL

3.1  CONCEITO BÁSICO
Um teste de resposta verifica a resposta do sensor e a 
operação dos alarmes pela exposição do instrumento a uma 
concentração de gás conhecida. Os instrumentos da série 
PS200 podem ser testados de modo manual ou automático 
(usando a Estação de Resposta/Calibração Automática).
Este capítulo descreve as opções do teste de resposta 
manual que validam apenas a operação dos alarmes (teste 
de resposta rápido) ou tanto a operação dos alarmes, quanto 
a resposta dos sensores (teste de resposta completo). Por 
padrão, ambas as opções encontram-se desabilitadas.
Para facilitar os testes de resposta manuais, um kit de teste 
(Nº Peça 64051) está disponível e contém o gás de teste, o 
regulador e a tubulação Tygon® necessários para garantir a 
realização de um teste de resposta adequado.

CUIDADO:  Ao executar um teste de resposta, a 
concentração do gás de teste deve ser 
alta o suficiente para disparar os alarmes 
do instrumento. Caso um instrumento 
seja reprovado no teste de resposta, 
deverá ser realizada uma calibração 
completa.    
O teste de resposta Rápido verifica apenas 
a operação dos alarmes sonoros e visuais, 
e não valida a precisão ou o tempo de 
resposta dos sensores.

3
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3.2  OPÇÕES DO TESTE DE RESPOSTA MANUAL
A série PS200 dispõe de duas opções de teste de resposta: 
RÁPIDO e COMPLETO.
O teste de resposta RÁPIDO valida o atingimento dos limites 
de alarme em cada faixa.
O teste de resposta COMPLETO verifica a resposta de todas 
as faixas em relação aos limites definidos.
Por padrão, ambas as opções encontram-se desabilitadas.

3.3  INICIANDO UM BUMP TEST (TESTE DE RESPOSTA) 
MANUAL
Para iniciar um teste de resposta manual, ligue o instrumento 
pressionando mais longamente o botão esquerdo . 

Durante o aquecimento, será solicitado que o usuário confirme 
que um teste de resposta é necessário, como indica a Fig. 3-1. 
Pressione o botão direito  para continuar.

Fig. 3-1  Confirmar Bump Test (Teste de Resposta)

Quando o aquecimento terminar, será solicitado que o usuário 
aplique o gás de teste, como mostra a Fig. 3-2.
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Fig. 3-2  Tela Apply Gas (Aplicar Gás) (modelo de 4 gases)

3.3.1  Seleção de válvula reguladora (somente em 
instrumento com bomba)

Observação: Esta opção será exibida somente em um 
instrumento PS200 com bomba e que esteja com a opção 
de bomba habilitada.

Durante o aquecimento, após a confirmação do teste de 
resposta, como mostrado na Fig. 3-1, será solicitado que o 
usuário selecione se a bomba deve ser usada durante um 
teste de resposta manual, como ilustra a Fig. 3-3.

Fig. 3-3  Seleção de válvula reguladora

Para selecionar NO (NÃO) e usar uma válvula reguladora 
de fluxo direto para aplicar gás, pressione o botão esquerdo 

.

alternado
com
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Para selecionar YES (SIM) e usar uma válvula reguladora de 
fluxo sob demanda ou balanceado para aplicar gás, pressione 
o botão direito .

3.4  APLICANDO O GÁS DE TESTE
Aplique o gás de teste ao instrumento (por meio do regulador 
de fluxo direto ajustado para 0,5 l/min), como mostra a Fig. 3-4.

Fig. 3-4  Kit de teste de resposta

Observação: Ao usar uma válvula reguladora de fluxo sob 
demanda ou balanceado, a bomba do PS200 sugará gás de 
teste à vazão de ~0,5 l/min.

3.5  TESTE DE RESPOSTA RÁPIDO/COMPLETO
Este estágio do teste de resposta depende de ter sido 
configurado teste de resposta RÁPIDO ou COMPLETO.

3.5.1  Teste de resposta rápido 
À medida que os limites dos alarmes em cada faixa forem 
excedidos, os alarmes sonoros/visuais/vibratórios serão 
ativados e um símbolo  aparecerá ou um símbolo  será 
exibido.
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3.5.2  Teste de resposta completo
Após um breve período, as leituras de gás serão verificadas 
com relação aos limites configuráveis. Os alarmes sonoros/
visuais/vibratórios serão ativados e um símbolo  aparecerá 
se as leituras estiverem dentro desses limites; caso contrário, 
um símbolo  será exibido.

3.6  CONFIRMAÇÃO DO ALARME
Em seguida, será solicitado que o usuário confirme se os 
alarmes sonoros e visuais foram ativados, como mostra a 
Fig. 3-5.

Fig. 3-5  Confirm Alarms (Confirmar Alarmes) (modelo de 4 
gases)

Observação: Os alarmes sonoros, visuais e vibratórios se 
ativam por apenas 2 segundos (configuração padrão) quando 
ativados por um teste de resposta.

3.7  RESULTADO DO TESTE DE RESPOSTA
Após selecionar SIM ou NÃO, o usuário é informado do 
resultado geral do teste de resposta, como mostra a Fig. 3-6.
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Fig. 3-6  Teste de resposta aprovado

Agora, o gás do teste de resposta deve ser removido.
O resultado do teste de resposta, inclusive a data e a hora, 
será gravado automaticamente no registro de dados. 
Quando as leituras de gás caírem abaixo dos pontos definidos 
para alarme, ou após 60 segundos, o teste de resposta será 
concluído e o instrumento retornará automaticamente à sua 
operação normal.
Caso alguma faixa de gás seja reprovada no teste de resposta, 
o visor se tornará vermelho e um símbolo  será exibido, 
como mostra a Fig. 3-7.

  

Fig. 3-7  Bump Test Fail (Teste de resposta reprovado)

Se um instrumento for reprovado no teste de resposta, será 
necessária uma recalibração completa.

alternado
com

alternado
com
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CUIDADO: LEITURAS ALTAS FORA DA ESCALA PODEM 
INDICAR CONCENTRAÇÃO EXPLOSIVA. 

4.1  ALARMES DE GASES
Os alarmes de gases são habilitados quando o instrumento 
é ligado e o aquecimento se conclui.
Todas as faixas de gases têm limites de alarme que dispararão 
o alarme se o valor medido do gás exceder o nível definido. 
Se um nível de alarme predefinido for excedido, o instrumento 
vibrará, a luz de fundo do visor se acenderá em vermelho, o 
alarme sonoro soará, os LEDs picarão em vermelho e a faixa 
do gás em alarme piscará no visor.
Os alarmes são programáveis individualmente como 
“Persistentes” ou “Não Persistentes”.
Um alarme “Persistente” permanecerá ativo até que o usuário 
o reinicialize mantendo pressionado o botão direito  
quando as leituras do gás voltarem a ser seguras.
Um alarme “Não Persistente” será reinicial izado 
automaticamente quando as leituras do gás voltarem a ser 
seguras.
A tabela a seguir ilustra as indicações de alarme configuradas 
de fábrica, por padrão:

4



4-2

MANUAL DO USUÁRIO

TIPO DE 
ALARME

PERSISTENTE SILENCIAR SONORO VIBRA-
TÓRIO

VISUAL (LED 
VERMELHO)

LEL (HI) (ALTO) Desabilitado Desabilitado Sirene N/A Intermitente 
lento

LEL (HIHI) 
(MUITO ALTO)

Sim Desabilitado Sirene Sim Intermitente

O2 (HIHI) 
(MUITO ALTO)

Sim Desabilitado Sirene Sim Intermitente

O2 (LO) (BAIXO) Desabilitado Desabilitado Sirene N/A Intermitente 
lento

O2 (LOLO) 
(MUITO BAIXO)

Sim Desabilitado Sirene N/A Intermitente

Tóxico 1 (HI) 
(ALTO)

Desabilitado Desabilitado Sirene N/A Intermitente 
lento

Tóxico 2 (HI) 
(MUITO ALTO)

Sim Desabilitado Sirene Sim Intermitente

Tóxico 3 (STEL) Sim Desabilitado Sirene Sim Intermitente

Tóxico 4  
(LTEL/TWA)

Sim Desabilitado Sirene Sim Intermitente

Falha por bateria 
fraca

N/A N/A Bipe 
regular

N/A Intermitente 
lento

Falha de zero N/A N/A Bipe 
regular

N/A Intermitente 
lento

Falha do sensor N/A N/A Bipe 
regular

N/A Intermitente 
lento

Falha de fluxo 
(somente em 
instr. c/ bomba)

N/A N/A Bipe 
regular

N/A Intermitente

Calibração 
necessária

N/A N/A Bipe 
regular

N/A Intermitente 
lento

Calibração 
expirada

N/A N/A Bipe 
regular

N/A Intermitente 
lento

Acima da faixa 
(LEL)

Sim N/A Sirene Sim Intermitente

N/A = não se aplica

Indicações de alarme na série PS200 (padrão)
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4.1.1  Limite de alarme LEL de gás inflamável 
Estão disponíveis dois níveis de alarme, “HI (ALTO)” e “HIHI 
(MUITO ALTO)”, cada um com tom e altura (grave/agudo) 
diferentes. Todos os alarmes são configuráveis pelo usuário 
para que atendam às necessidades específicas das diferentes 
empresas.

4.1.2   Função de alarme de gases inflamáveis acima da 
faixa

O sensor de gases inflamáveis foi projetado para uso 
somente na faixa de LEL. A exposição a altas concentrações 
de gás inflamável, como combustíveis para isqueiros ou 
acendedores, pode danificar o sensor de gás inflamável. Se 
as leituras do gás inflamável excederem 100% LEL, um alarme 
de segurança será ativado. Nesse caso, o instrumento deve 
ser DESLIGADO e colocado sob ar puro.

4.1.3  Limites de alarme de oxigênio (O2) 
Estão disponíveis três níveis de alarme, “HIHI (MUITO ALTO)” 
e “LO (BAIXO)” e “LOLO (MUITO BAIXO)”, cada um com 
tom e altura (grave/agudo) diferentes. Todos os alarmes são 
configuráveis pelo usuário para que atendam às necessidades 
específicas do usuário final.

4.1.4  Limites de alarme de gases tóxicos
Durante o funcionamento normal, o instrumento calcula 
o limite de exposição de curto prazo (STEL) e o limite de 
exposição de longo prazo (LTEL), conhecidos como leituras 
do tempo médio ponderado (TWA), para cada alarme das 
faixas de gases tóxicos. Os alarmes de TWA são programáveis 
para cada faixa de gás tóxico dos sensores acoplados ao 
instrumento. Além disso, estão disponíveis dois níveis de 
alarme, “HI (ALTO)” e “HIHI (MUITO ALTO)”.
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Observação: O valor do tempo médio ponderado (TWA) é o 
nível médio aritmético do gás em um período específico. O 
STEL é de 15 minutos e o LTEL é de 8 horas. Normalmente, 
os alarmes de TWA tornam o instrumento aplicável a um único 
usuário. Há uma opção disponível para reiniciar o cálculo da 
média após cada desligamento do instrumento, permitindo, 
assim, a aplicação a vários usuários.

Observação: Os níveis de alarme para gases tóxicos – STEL 
e LTEL instantâneos – são configurados no momento da 
fabricação do instrumento. É importante que o usuário garante 
que os níveis estejam de acordo com os níveis de alarme 
praticados por sua empresa, bem como com a legislação 
referente a saúde e segurança. Os níveis de alarme podem ser 
alterados, se necessário, por meio do menu de configuração 
do instrumento.

Nos exemplos a seguir, a Fig. 4-1 ilustra um instrumento de 
4 gases sinalizando um alarme de oxigênio “LOLO (MUITO 
BAIXO)” e a Fig. 4-2 mostra um instrumento de 4 gases 
sinalizando um alarme de LEL “HIHI (MUITO ALTO)”. Se mais 
de um nível de alarme de gás for excedido, o valor de cada 
tipo de gás piscará no alarme.

  

Fig. 4-1  Alarme “LOLO (MUITO BAIXO)”

alternado
com
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Fig. 4-2  Alarme “HIHI (MUITO ALTO)”

4.2   CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE ALARMES 
DE GÁS

Assim que estiver em uma área segura, ou quando a leitura do 
gás retornar aos limites predefinidos, mantenha pressionado 
o botão direito  para silenciar o receptor acústico do 
alarme e apagar os LEDs de gás.

4.3  SILENCIAR ALARMES
Se configurado, o alarme silenciado será emudecido por 60 
segundos.
“Desabilitar” a função Silenciar não emudecerá o alarme 
enquanto o gás não cair abaixo do nível de alarme. 
Se a configuração do alarme permitir o silenciamento do 
alarme sonoro, aplicar-se-á o seguinte:
Não Persistente: uma vez silenciado o alarme, o alarme 
sonoro é cancelado por um período de 60 segundos, e, se 
a concentração do gás durante esse período cair abaixo do 
ponto definido para alarme, o alarme visual será removido 
automaticamente.
Persistente: se o alarme sonoro tiver sido silenciado e a 
concentração do gás durante esse período cair abaixo do 
ponto definido para alarme, será necessário confirmar o 
recebimento do alarme visual para removê-lo.

alternado
com
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4.4   ALARME DE GÁS INFLAMÁVEL ALTO ACIMA DA 
FAIXA

Cuidado:  Expor o sensor de LEL a concentrações de gás 
inflamável acima de 100% LEL pode danificar 
o sensor.

Para proteger o usuário contra perigos em caso de 
superexposição do sensor de gás inflamável (LEL) a uma alta 
concentração de gás inflamável, o instrumento dispõe de um 
alarme de gás acima da faixa.
Se o sensor de LEL for exposto a uma leitura de gás acima 
de 100% LEL, o instrumento vibrará, o valor exibido mudará 
para 4 setas apontando para cima, a luz de fundo se acenderá 
em vermelho, o tom do alarme sonoro mudará e os LEDs de 
alarme visual piscarão rápidos. A mensagem intermitente 
“DANGER OVER RANGE (PERIGO, ACIMA DA FAIXA)” será 
exibida, como mostra a Fig. 4-3:

Fig. 4-3  Alarme de gás acima da faixa

DESLIGUE o instrumento, mantendo pressionados os dois 
botões ao mesmo tempo. 
Um cronômetro em contagem regressiva de 10 segundos 
será exibido junto com a mensagem “GET OUT (SAIA DAÍ)” 
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se alternando com “HIGH GAS (GÁS ALTO)”, como mostra 
a Fig. 4-4:

   

. . .  alternadamente até o zero ser atingido

Fig. 4-4  Cronômetro “Saia Daí”/“Gás Alto”

O instrumento deve ser levado a uma área livre de gás ou 
receber uma amostra de ar limpo. Em seguida, o instrumento 
deve ser DESLIGADO.

Observação: Para evitar desligamento acidental nesse 
estado perigoso, o ciclo de desligamento é aumentado em 
10 segundos. 

4.5 ALARMES DE FALHA
Consulte a Tabela de Alarmes, no parágrafo 4.1 deste manual, 
para identificar a indicação sonora/visual das falhas a seguir.

4.5.1  Bateria fraca
O aviso  “LOW BATTERY (BATERIA FRACA)” pisca 
quando restam aproximadamente 30 minutos de tempo 
operacional. 

O visor se tornará vermelho, o alarme sonoro soará uma vez 
a cada dois segundos e os LEDs vermelhos piscarão.

seguido
de
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4.5  Aviso de bateria fraca

A bateria do instrumento deve ser recarregada.

Observação:  Os alarmes de gás continuam operando após 
o aparecimento do aviso “BATERIA FRACA”.

O aviso  “BAT FAULT (FALHA DA BATERIA)” pisca quando 
restam aproximadamente 3 minutos de tempo operacional, 
como ilustra a Fig. 4-6. O visor se tornará vermelho, o 
alarme sonoro soará continuamente e os LEDs vermelhos 
permanecerão acesos. Após 3 minutos, o instrumento se 
desligará automaticamente.

Fig. 4.6  Aviso de bateria exaurida
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4.5.2  Zero Fault (Falha de Zero)
Um aviso de “FALHA DE ZERO” e um símbolo de chave de 
boca  intermitente aparecerão após o aquecimento se o 
instrumento for ligado na presença de gás ou se não conseguir 
zerar todos os sensores corretamente.

A luz de fundo da tela se acenderá em vermelho, o alarme 
sonoro soará uma vez a cada 2 segundos e os LEDs 
vermelhos piscarão. 
Recomenda-se expressamente que o instrumento seja levado 
para uma área livre de gás. DESLIGUE o instrumento e, 
em seguida, RELIGUE-O sob ar puro. Se a falha persistir, 
encaminhe o instrumento para uma assistência técnica 
autorizada da GMI. 
Ainda assim, o instrumento poderá ser usado para detecção e 
alarme dos gases captados pelos outros sensores presentes. 
Pressione o botão direito  seguindo as instruções na 
tela para continuar. 
O sensor defeituoso fará com que o instrumento exiba um  
símbolo de chave de boca intermitente para avisar ao usuário 
que esse sensor não está funcionando corretamente, como 
mostra a Fig. 4-7:

  

Fig. 4-7  Falha de zero

alternado
com
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4.5.3  Sensor Fault (Falha do Sensor)

Observação: O instrumento PS200 dispõe de detecção 
contínua da integridade dos sensores de 
gases tóxicos. Isso pode gerar uma falha de 
sensor, indicada pelo acendimento de uma 
luz de fundo vermelha, sons de bipe e LEDs 
piscando em vermelho. Ao contrário da falha 
de zero, isto somente poderá ocorrer logo 
após o ligamento e, ocasionalmente, durante 
a operação. Se esta falha ocorrer, permita 
que o instrumento funcione sob ar fresco por 
até 20 minutos. Se a falha não desaparecer, 
encaminhe o instrumento a uma assistência 
técnica autorizada.

Existem três tipos de falha de sensor, como ilustram as telas 
a seguir:

1. Se um aviso de “FALHA DO SENSOR” e um símbolo 
de chave de boca aparecem ao lado de um tipo de gás, 
como ilustra a Fig. 4-8, significa que o sensor precisa ser 
substituído ou que existe uma falha elétrica. Encaminhe 
o instrumento a uma assistência técnica autorizada.

Fig. 4-8 Falha do sensor
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2. Se um aviso de “FALHA DE ZERO” e um símbolo de 
chave de boca intermitente aparecerem, alternando-se 
com uma leitura de LEL zero, como ilustra a Fig. 4-9, 
aplique gás de teste por dois minutos para permitir que 
o visor retorne ao zero e, em seguida, DESLIGUE e 
RELIGUE o instrumento. Se a falha continuar, encaminhe 
o instrumento para uma assistência técnica autorizada 
da GMI.

  

Fig. 4-9  Verificar falha

3. Se um aviso de “FALHA DE ZERO” e um símbolo de 
chave de boca intermitente aparecerem, alternando-
se com um valor de gás LEL, como ilustra a Fig. 4-10, 
deixe o instrumento ligado por 30 a 60 minutos e, em 
seguida, DESLIGUE e RELIGUE o instrumento. Se a 
falha continuar, encaminhe o instrumento para uma 
assistência técnica autorizada da GMI.

alternado
com
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Fig. 4-10  Verificar falha

4.5.4   Flow Fault (Falha de Fluxo) (somente em 
instrumentos com bomba)

Se houver uma falha de fluxo ou uma falha de amostra, um 
aviso de “FALHA DE FLUXO” será exibido, como ilustra a 
Fig. 4-11. O visor se tornará vermelho e tanto o alarme sonoro, 
quanto os LEDs vermelhos serão ativados. 
Verifique a linha, o filtro ou a sonda de amostragem quanto 
a obstruções, se aplicável. Remova a obstrução e reinicie a 
bomba, mantendo pressionado o botão direito .

Fig. 4-11  Falha de fluxo

alternado
com
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4.5.5  Calibração necessária
Se o instrumento necessitar de calibração, o aviso 
“CALIBRATION OVERDUE (CALIBRAÇÃO VENCIDA)” será 
exibido durante o aquecimento. O instrumento funcionará 
usando as configurações de calibração anteriores; no 
entanto, como a resposta dos sensores pode ser reduzida, o 
instrumento deve ser recalibrado e testado.

Fig. 4-12  Calibração vencida

Pressione o botão direito  uma vez para confirmar o 
recebimento da informação de que a data de vencimento 
da calibração já passou, cancele o alarme sonoro/visual e 
continue para a tela seguinte. Um aviso de “CALIBRAÇÃO 
EXPIRADA”, uma luz de fundo vermelha e os LEDs vermelhos 
piscarão a cada 30 segundos.

Pressione o botão esquerdo  uma vez para interromper 
a rotina de aquecimento e DESLIGAR o instrumento 
automaticamente. 

Como alternativa, durante o aquecimento, você pode 
configurar uma opção para forçar o usuário a DESLIGAR o 
instrumento.
O aviso de “CALIBRATION REQUIRED (CALIBRAÇÃO 
NECESSÁRIA)” a seguir é exibido e o instrumento só 
continuará a operação após a recalibração. 
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Fig. 4-13  Calibração necessária

4.5.6  Calibração expirada
Se a data de calibração do instrumento tiver passado, 
durante a operação normal do instrumento um aviso de “CAL 
EXPIRED (CALIBRAÇÃO EXPIRADA)” piscará no visor a 
cada 30 segundos.

Fig. 4-14  Calibração expirada

4.6   ALARME “MAN DOWN (HOMEM AO SOLO)” 
(SENSOR DE MOVIMENTO)

O alarme do sensor de movimento pode ser configurado como 
“NÃO UTILIZADO” (padrão), “SELECIONAR AO INICIAR” ou 
“SEMPRE ATIVO”.
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O sensor ativará um alarme se o instrumento não for movido 
por um período predefinido, configurável de 30 segundos a 
90 segundos em incrementos de 1 segundo.
O alarme de “Homem ao Solo” tem um recurso pré-alarme 
para alertar ao usuário que a ativação do alarme é iminente. 
Esse tempo pré-alarme não é ajustável e se ativa 10 segundos 
antes do alarme de “Homem ao Solo”. 
Por exemplo, se o alarme de “Homem ao Solo” 
estiver definido para 30 segundos, o pré-alarme se 
a t ivará  20 segundos após o  ú l t imo movimento  
detectado.
A contagem regressiva pré-alarme (em segundos) no visor, 
ilustrada na Fig. 4-15, junto com um som de “bipe” e a 
piscagem correspondente dos LEDs vermelhos, precede o 
alarme de “Homem ao Solo”, ilustrado na Fig. 4-16.  

        

Fig. 4-15  Pré-alarme

Se a contagem regressiva pré-alarme atingir o zero e não for 
reinicializada pela movimentação do instrumento, o alarme 
de “Homem ao Solo” será ativado e registrado. 
Quando uma condição de alarme de “Homem ao Solo” é 
ativada após o pré-alarme, a luz de fundo do visor pisca em 
vermelho, como ilustra a Fig. 4-16. O alarme sonoro soa 
uma vez a cada dois segundos e os LEDs vermelhos de 
advertência piscam.



4-16

MANUAL DO USUÁRIO

Fig. 4-16  Alarme do sensor de movimento

O alarme é “persistente” e seu recebimento deve ser 
confirmado para que o alarme seja removido.
Para remover o alarme, mantenha pressionado o botão direito 

 após manipular/mover o instrumento.
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5.1  LIMPEZA

CUIDADO:  Não use produtos para polimento que 
contenham silicone ou solvente para limpar o instrumento, 
pois esses componentes podem danificar o sensor de gás 
inflamável (se presente). Não use materiais abrasivos 
ou soluções químicas voláteis fortes, pois isso pode 
danificar o gabinete resistente a impactos.

O gabinete exterior resistente a impactos do instrumento 
da série PS200 pode ser limpo com o uso de um pano não 
abrasivo umedecido. Esfregue o pano sobre o gabinete 
exterior para remover a poeira e a sujeira. 
Em casos extremos, pode-se usar um pano não abrasivo 
umedecido com solução de sabão suave para a remoção de 
marcas persistentes.

5.2  SUBSTITUIR OS FILTROS DO INSTRUMENTO
O instrumento tem 2 filtros para protegê-lo de contaminação. 
Um filtro hidrofóbico se localiza atrás da tampa dos filtros, na 
parte frontal do instrumento. O filtro (de poeira) da entrada de 
amostras se localiza no conector de entrada da linha, na parte 
de baixo do instrumento. Os filtros devem ser inspecionados 
periodicamente quanto a contaminação ou danos. 
Para inspecionar/substituir os filtros, faça o seguinte:

5
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5.2.1 Substituir o filtro hidrofóbico do sensor

1. Usando uma chave de fenda Pozidrive® nº 1, desparafuse 
o parafuso prisioneiro e remova a tampa dos filtros, 
deslizando-a para fora da tela do visor para desengatar os 
entalhes de posicionamento das fendas correspondentes 
no compartimento de filtros.

LOCATING PEGS (2)

LOCATING SLOTS (2)

CAPTIVE SCREW LOCATING LUGS

HYDROPHOBIC
FILTER

(Part No. 64254)

FILTER COVER
ASSEMBLY

(Part No. 64240)

PARAFUSO PRISIONEIRO

CONJUNTO DE 
TAMPA DOS 

FILTROS
(Nº Peça 64240)

FILTRO 
HIDROFÓBICO
(Nº Peça 64254)

ENTALHES DE 
POSICIONAMENTO

FENDAS DE 
POSICIONAMENTO (2)

PINOS DE 
POSICIONAMENTO (2)

Fig. 5-1 Substituir o filtro do sensor

2. Erga o filtro hidrofóbico com cuidado para retirá-lo do 
compartimento de filtros do instrumento. 

Note os pinos de posicionamento no compartimento de filtros 
do instrumento e os orifícios correspondentes aos pinos no 
filtro hidrofóbico. Assegure a correta orientação do filtro du-
rante a montagem. 
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3. Instale um novo Filtro Hidrofóbico (Nº Peça 64254).

4. Coloque o filtro hidrofóbico em posição sobre os sensores 
do instrumento com cuidado, colocando os orifícios do 
filtro sobre os pinos de posicionamento no compartimento 
de filtros do instrumento.

5. Coloque a tampa dos filtros sobre o compartimento 
de filtros e deslize-a com cuidado na direção da tela 
do visor até que os entalhes se encaixem nas fendas 
correspondentes do compartimento de filtros do 
instrumento. Pressione a tampa para baixo sobre o filtro 
e, usando uma chave de fenda Pozidrive® nº 1, aperte o 
parafuso prisioneiro até prendê-lo.

Observação: Deve-se tomar cuidado para não apertar 
excessivamente o parafuso da tampa.

5.2.2  Substituir o filtro (de poeira) da entrada de amostras

SAMPLE
 INLET FILTER

(Part No. 64084)

INLET NOZZLE ASSEMBLY
QUICK CONNECT

POZI PAN SCREW (2)

CONJUNTO DO BOCAL DE ADMISSÃO
CONEXÃO RÁPIDA

FILTRO DA 
ENTRADA DE 
AMOSTRAS

(Nº Peça 64084)

PARAFUSO CABEÇA DE PANELA POZI (2)

Fig. 5-2 Substituir o filtro de entrada
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1. Usando uma chave de fenda Pozidrive® nº 1, desparafuse 
e remova os 2 parafusos cabeça de panela Pozi; em 
seguida, remova o bocal de admissão completo, com o 
filtro de entrada localizado no rebaixo interno do bocal.

2. Empurre o disco do filtro de entrada de amostras para 
fora do rebaixo interno, inserindo um palito de fósforo 
ou objeto semelhante no rebaixo externo do bocal de 
admissão.

3. Instale um novo Filtro da Entrada de Amostras (Nº Peça 
66084).

4. Pressione o disco do novo filtro da entrada de amostras 
para dentro do rebaixo raso do bocal de admissão, com 
a superfície áspera do disco na direção da superfície 
interna do rebaixo (lado da amostra).

5. Instale o bocal de admissão. O bocal de admissão é 
moldado de forma a encaixar-se em uma única direção. 
Certifique-se de que a orientação esteja correta para 
facilitar o posicionamento na entrada da tampa frontal 
do instrumento.

6. Encaixe e aperte os 2 parafusos cabeça de panela Pozi 
usando uma chave de fenda Pozidrive® nº 1.

Observação: Deve-se tomar cuidado para não apertar 
excessivamente os parafusos.

5.2.3  Filtro hidrofóbico em linha (acessório)
O conjunto de filtro hidrofóbico em linha consiste no filtro e em 
uma conexão luer, em um lado do filtro, e em uma conexão 
de encaixe por pressão, no outro lado; está disponível como 
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acessório (Nº Peça 66485). O conjunto de filtro é usado para 
proteger o instrumento contra a entrada de água durante a 
amostragem sob condições úmidas. 
O filtro se localiza entre as duas extensões da tubulação da 
linha de amostragem (Nº Peça 64118) e se acopla ao instru-
mento por meio de um Conector de Linha de Amostragem 
(Nº Peça 66045), como ilustra a Fig. 5.3. 

CONECTOR 
DA LINHA DE 

AMOSTRAGEM ETIQUETA AMARELA

FILTRO HIDROFÓBICO

CONEXÃO LUER

CONEXÃO DE ENCAIXE POR PRESSÃO

Fig. 5.3  Filtro hidrofóbico em linha

Para substituir o filtro, faça o seguinte:

1. Desparafuse a conexão luer de um lado do filtro girando-a 
em sentido anti-horário, desacople a tubulação do outro 
lado e remova o filtro hidrofóbico.

Observação: Se reinstalar o mesmo filtro, certifique-se 
de manter a orientação da direção de fluxo do filtro. Isso 
pode ser facilmente identificado pela posição da etiqueta 
amarela no filtro, isto é, voltada para o instrumento.

2. Instale um novo Fi l t ro Hidrofóbico em Linha 
(Nº Peça 66484). Note que o filtro deve ser instalado 
com a etiqueta amarela voltada para o instrumento.
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3. Instale a conexão luer, com a linha de amostragem 
acoplada, no lado correspondente do filtro e aperte 
em sentido horário para prendê-la. Não aperte 
excessivamente a conexão.

4. Acople as linhas de amostragem ao outro lado do filtro, 
certificando-se de que estejam bem presas.
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6.1  RECARREGAR A BATERIA DO INSTRUMENTO
Use somente carregadores GMI para recarregar instrumentos 
da série PS200.

ADVERTÊNCIA: Carga do equipamento é permitida 
somente em uma área não perigosa.

CUIDADO:   Desligue o instrumento ao carregar a 
bateria interna.

A bateria deve ser recarregada nas seguintes situações:

•	 O indicador  “LOW BATTERY (BATERIA FRACA)” 
aparece no visor.

•	 O instrumento não liga.

Quando o ícone BATERIA FRACA aparecer no visor, restarão 
aproximadamente 30 minutos de operação, sob temperaturas 
normais. O instrumento se desligará automaticamente.
O usuário tem quatro opções para carregar a bateria do 
instrumento PS200, a saber:

1.  Usar o Pente de Carga/Comunicação (Nº Peça 64260) 
em conjunto com o Adaptador de Tomada e cabo (Nº 
Peça 64247) fornecidos com o instrumento.

6
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2.  Carregar até 5 (cinco) instrumentos no Carregador de 
5 Compartimentos (Nº Peça 64138) fornecido completo 
com fonte de alimentação universal (Nº Peça 64299). 

3.  Usar o Adaptador de Carga Automotivo de 12 V/24 V 
com entrada USB (Nº Peça 64248).

4. Usar o Suporte de Carga Automotivo (Nº Peça 64491) 
fornecido completo com o Adaptador de Carga 
Automotivo com entrada USB.

Em todas as quatro opções:
Uma vez que o instrumento estiver conectado ao carregador, 
a carga se iniciará automaticamente. 
Durante a carga, o símbolo de bateria  e o indicador 
“CHARGING (CARREGANDO)” piscam no visor. A duração 
máxima de recarga é de 4 horas, permitindo tempos mínimos 
de operação do instrumento.

Quando a carga estiver completa, o símbolo de bateria 
“cheia”  será exibido juntamente com a indicação de 
“CHARGED (Carregada)”.
O instrumento não sofrerá danos por ser deixado conectado 
ao carregador.

6.1.1   Recarregar o instrumento usando o pente de 
carga/comunicação

O Pente de Carga/Comunicação (Nº Peça 64260), junto com 
o cabo (fornecido com o Adaptador de Tomada), permite 
carregar a bateria do instrumento conectando o instrumento 
a qualquer uma das seguintes fontes de alimentação:

- Adaptador de Tomada de 5 V com entrada USB (Nº Peça 
64247)

- Porta USB de um computador pessoal (PC) ou laptop

- Adaptador de Carga Automotivo de 12 V/24 V com 
entrada USB (Nº Peça 64248)
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O pente é facilmente conectado aos blocos de contato de 
carga do instrumento e dispõe de um soquete mini-USB para 
permitir a conexão de um cabo de carga/comunicação mini-
USB com um conector tipo USB padrão na outra extremidade.
Para conectar o pente de carga/comunicação ao instrumento, 
empurre o pente na direção das setas, como ilustrado, 
engatando a lingueta do pente à fenda de posicionamento 
do	instrumento	até	que	esteja	firmemente	presa.
Acople o conector tipo USB padrão à fonte de alimentação, 
conforme selecionada na lista.
Quando a carga estiver completa, desconecte o conector tipo 
USB padrão da fonte de alimentação; em seguida, desconecte 
o mini-USB do pente. Agarre o pente de carga/comunicação 
e	puxe-o	 com	firmeza	para	 fora	do	 instrumento	até	que	a	
lingueta do pente se desengate da fenda de posicionamento 
do instrumento.

CONTACT
PADS (4)

LOCATING SLOT

LOCATING TONGUE

CHARGING / COMMS CLIP
(Part No. 64260)

MINI USB SOCKET
MINI USB

TO USB CABLE

BLOCOS DE 
CONTATO (4)

FENDA DE POSICIONAMENTO

PENTE DE CARGA/
COMUNICAÇÃO
(Nº Peça 64260)

CABO MINI-
USB/USB

LINGUETA DE POSICIONAMENTO

SOQUETE MINI-USB

Fig. 6-1  Conexão do cabo de carga
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6.1.2   Recarregar o instrumento usando o carregador 
de 5 compartimentos

O carregador de 5 compartimentos (Nº Peça 64138) permite 
que o usuário carregue até cinco instrumentos PS200 
simultaneamente.

Fig. 6-2 Carregador de 5 compartimentos 

O carregador de 5 compartimentos acomoda até cinco 
instrumentos da série PS200, com ou sem a capa protetora 
de borracha encaixada, como ilustrado na Fig. 6-2.
O carregador é conectado à rede elétrica por meio de uma 
fonte de alimentação universal que acompanha o carregador.
O	carregador	pode	ficar	solto	ou	ser	montado	em	parede	ou	
bancada	por	meio	de	fixação	com	as	ferragens	adequadas	
(não fornecidas).
Antes de colocar o instrumento em um dos cinco 
compartimentos de carga, recomenda-se DESLIGÁ-LO, 
colocar a “presilha jacaré” na posição fechada e o “passador 
de cinto” voltado para cima.
Instale o instrumento em um dos compartimentos de 
carga vagos, certificando-se de engatar a lingueta de 
posicionamento na fenda correspondente da base do 
instrumento e assegurando que o instrumento se assente 
com	firmeza	na	unidade	de	carregamento.
O carregamento é totalmente automatizado.
Os instrumentos poderão permanecer instalados no 
carregador depois que a carga estiver completa.
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6.1.3   Recarregar o instrumento usando o adaptador de 
carga automotivo de 12 V/24 V

O Adaptador de Carga Automotivo de 12 a 24 VCC com 
entrada USB (Nº Peça 64248), ilustrado na Fig. 6-3, foi 
projetado para alimentar o instrumento GMI da série PS200 
com a tensão elétrica corrigida para a carga da bateria. O 
transformador de energia é um transformador de corrente 
contínua em modo comutado, operando a partir de uma fonte 
de alimentação de 12 a 24 volts.

IN-VEHICLE (USB)
CHARGING ADAPTOR

(Part No. 64248)

USB to MINI-USB
CABLE

(incl. in Part No. 64247 Mains Adaptor)

ADAPTADOR DE CARGA 
AUTOMOTIVO (USB)

(Nº Peça 64248)

CABO USB/
MINI-USB

(incluso com o Adaptador de Tomada, 
Nº Peça 64247)

Fig. 6-3  Adaptador de carga automotivo 

O Pente de Carga/Comunicação (Nº Peça 64260), que 
acompanha o instrumento, é conectado à base do instrumento, 
como ilustra a Fig. 6-4. O conector mini-USB do cabo de 
alimentação (fornecido com o Adaptador de Tomada, Nº 
Peça 64247) é, então, conectado ao pente. Agora, o conector 
USB padrão pode ser plugado diretamente ao soquete USB 
do Adaptador de Carga com entrada USB. Com todas as 
conexões realizadas, insira o adaptador no soquete do 
acessório automotivo. Um LED vermelho na parte frontal do 
Adaptador de Carga com entrada USB indica que há corrente 
elétrica passando.
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MINI-USB to USB
CABLE

(incl. in Part No. 64247 Mains Adaptor)

CHARGING COMMS CLIP
(Part No. 64260)

CABO MINI-
USB/USB

(incluso com o Adaptador de Tomada, 
Nº Peça 64247)

PENTE DE CARGA/
COMUNICAÇÃO
(Nº Peça 64260)

Fig. 6-4  Conexão do cabo ao pente de carga/comunicação

Observação:

1. O adaptador de carga foi projetado para se encaixar 
em um soquete acessório padrão, que pode variar de 
tamanho em certos tipos de veículos. Garanta, sempre, 
que o soquete utilizado se encaixe perfeitamente.

2. Alguns tipos e modelos de veículo não fornecem corrente 
elétrica ao soquete acessório quando a ignição do veículo 
está desligada. A carga ocorrerá apenas quando houver 
corrente elétrica passando pelo soquete acessório. Um 
LED vermelho no adaptador de carga indica que há 
corrente elétrica passando.

3. Deve-se tomar cuidado para não deixar o instrumento 
carregando por períodos excessivos quando a ignição 
do veículo estiver desligada, pois isso reduzirá a energia 
armazenada na bateria do veículo.
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6.1.4  Recarregar o instrumento usando o suporte de 
carga automotivo 

O suporte de carga (Nº Peça 64491) permite carregar a 
bateria do instrumento conectando o cabo USB a uma fonte 
de alimentação automotiva. Isso pode ser feito por meio 
de um soquete USB embutido ou pelo adaptador de carga 
automotivo (fornecido), como ilustra a Fig. 6-5.

Vehicle Charging 
Adaptor

USB Socket

Vehicle Accessory
Socket

Charging Cradle
USB cable

Soquete USB

Soquete acessório 
automotivo

Adaptador de Carga 
Automotivo

Cabo USB do 
Suporte de Carga

Fig. 6-5  Conexão do cabo USB ao suporte de carga

O	suporte	de	carga	é	montado	no	veículo	por	meio	de	fixação	
com as ferragens adequadas (não fornecidas).
Para carregar o instrumento:

1. Garanta que o instrumento esteja desligado.

2. Abra totalmente a presilha jacaré do instrumento.

3. Mova o PS200 para baixo, por sobre os contatos de carga 
e a lâmina de posicionamento, como ilustra a Fig. 6-6.
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Alligator Clip
Open

Charging
Contacts

Location
Blade

Presilha jacaré
Abertos

Contatos 
de carga

Lâmina de 
posicionamento

Fig. 6-6  Conexão do PS200 ao suporte de carga

4. Feche a presilha jacaré, fixando-a na armação do 
conjunto, para prender o instrumento no lugar.

5. Agora, o PS200 indicará que está em carregamento.

6. Quando a carga estiver completa, solte a presilha jacaré 
e erga o PS200 puxando-o para cima para removê-lo do 
suporte de carga.
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7.1  DESCRIÇÃO GERAL
O instrumento foi calibrado para gases específicos. Se houver 
qualquer dúvida, o produto deverá ser encaminhado à GMI 
ou a um distribuidor autorizado para calibração.

ADVERTÊNCIA: O instrumento deve ser calibrado e 
configurado exclusivamente por pessoal autorizado. 

São possíveis três métodos de calibração:

• Calibração em campo.
• Calibração manual usando o CD-ROM do software 

flexiCal Plus (Nº Peça 99553). O CD-ROM contém 
instruções para o usuário.

• Calibração automática. A Estação de Resposta/
Calibração Automática GMI (Nº Peça 64052/64052Q), 
mostrada na Fig. 7.1, possibilita a administração 
controlada de gases, permitindo que os usuários realizem 
testes de resposta e calibrem o instrumento de maneira 
controlada, além de manterem um registro dos resultados 
das calibrações em seu computador pessoal.

Observação: Os métodos de calibração detalhados, 
compostos de hardware e software, são fabricados pela GMI.  
Para mais detalhes, entre em contato com a GMI ou um 
distribuidor autorizado. 
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Fig. 7-1  Estação de Resposta/Calibração Automática do 
PS200

7.2  VALIDADE DA CALIBRAÇÃO 
O usuário é responsável pela validade da calibração. Sob 
condições de operação normais, pode-se esperar um 
período de 12 meses. No entanto, não existem garantias 
a esse respeito, já que a GMI não tem conhecimento da 
exata aplicação do produto pelo cliente. Códigos de prática 
individuais ditarão períodos mais curtos.
A calibração regular estabelece um padrão de confiabilidade 
e possibilita que o período de verificação da calibração seja 
modificado em sintonia com a experiência operacional. Como 
orientação, considere que, quanto maior o risco, deve-se 
verificar a calibração com mais frequência.
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Acessórios fornecidos com o instrumento

Número de Peça Descrição
64260  Pente de Carga/Comunicação 

(mini-USB)
64247  Adaptador de Tomada  

(completo com cabo USB/mini-USB)
64190  CD-ROM do Usuário (incluso com o 

Manual)
64172 Instruções Rápidas para Operação
64136  Tubulação e Conector de Linha de 

Amostragem em PCV, 3,0 metros 
(9 pés/9 pol.) - somente nos 
instrumentos com bomba.

Acessórios adicionais disponíveis para o instrumento

Número de Peça Descrição
64100  Estojo Plástico de Transporte 

(instrumento + acessórios)
64102  Estojo de Transporte do Gás de 

Calibração (capacidade: 2 cilindros)
64303 Capa de borracha (instrumento)
66485 Conj. Filtro Hidrofóbico em Linha
66484 Filtro hidrofóbico (para 66085)
66084 Filtro da Entrada de Amostras
66123 Aspirador de Mão

8
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Número de Peça Descrição
66478  Aspirador de Mão completo com 

3,0 metros (9 pés/9 pol.) de tubulação

64118  Tubulação da Linha de Amostragem 
em PVC - por metro

66112 Extensor da Linha de Amostragem

66545 Boia Esférica

Acessórios de carga
Número de Peça Descrição
64138  Carregador de 5 Compartimentos  

(completo com fonte de alimentação 
universal 64299)

64491  Suporte de Carga Automotivo  
(completo com 64248)

64248  Adaptador de Carga Automotivo 
(12 V/24 V - USB)

Kit para Teste de Resposta/Calibração em Campo Manual
Número de Peça Descrição
64051  Kit para Teste de Resposta Manual 

(completo com Gás de Teste 
Combinado 99146, Regulador de 
Fluxo Direto, tubulação e conector da 
linha de amostragem)
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Acessório para teste de resposta/calibração automática
Número de Peça Descrição
64052  Estação de Resposta/Calibração 

Automática  
(conexões de 6 mm e fonte de 
alimentação/USB/software inclusos) 

64052Q  Estação de Resposta/Calibração 
Automática  
(conexões de 1/4 pol. e fonte de 
alimentação/USB/software inclusos)

99118 Regulador de Fluxo Sob Demanda

Kits de gás para a Estação de Resposta/Calibração 
Automática (cilindro/regulador/tubulação)
Número de Peça Descrição

99146  Cilindro de Gás de Teste Combinado  
(2,5% CH4; CO a 500 ppm; H2S a 
50 ppm; 18% O2; balanço de N2). 

64060  Kit de Gás de Teste (conexões de 
6 mm) (cilindro de Gás de Teste 
Combinado 99146, Regulador de 
Fluxo Sob Demanda completo com 
tubulação de 6 mm). 

64060Q  Kit de Gás de Teste (conexões de 
1/4 pol.)  
(cilindro de Gás de Teste Combinado 
99146, Regulador de Fluxo Sob 
Demanda completo com tubulação 
de 1/4 pol.).
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Documentação

Número de Peça Descrição
64171 Manual do Usuário (PDF)

64191  Instruções Rápidas para Operação 
(PDF)

Software

Número de Peça Descrição
64197  Download de Dados (CD-ROM) 

- inclui instruções para o usuário

64184  Estação de Resposta/Calibração 
Automática  
(pen drive USB) 
- inclui instruções para o usuário
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

9.1  TREINAMENTO
Estão disponíveis cursos de treinamento em todos os 
produtos da GMI. Para mais detalhes, entre em contato com 
o Departamento de Marketing da GMI.
Tel.: +44 (0) 141 812 3211
Fax: +44 (0) 141 812 7820
e-mail: sales@gmiuk.com

9.2  WEBSITE
Visite o website da GMI em www.gmiuk.com

http://www.gmiuk.com
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PARÂMETROS OPERACIONAIS TÍPICOS

Os parâmetros operacionais típicos são os seguintes:

Faixa de Gás Faixa Resolução

LEL 0% a 100% 1%

Oxigênio 0% a 25% 0,1%

Monóxido de 
carbono

0 a 1.000 ppm 1 ppm

Sulfeto de hidrogênio 0 a 100 ppm 1 ppm

PROPRIEDADES FÍSICAS
Peso:
Sem bomba: 215 g (7,6 oz.)
Com bomba: 230 g (8 oz.)

Dimensões (A x L x D):
121 mm (4,8 pol.) x 59 mm (2,3 pol.) x 32 mm (1,3 pol.).

MEIO-AMBIENTE
Limites de temperatura para operação:
-20 oC (-4 oF) a +50 oC (+122 oF) 

Limites de temperatura para armazenamento: 
-40 oC (-40 oF) a 65 oC (+149 oF)

Umidade: U.R. 0% a 95%, sem condensação

A
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INFORMAÇÕES DE VAZÃO TÍPICA 
Instrumentos com bomba:  A vazão nominal da bomba é de 0,5 a 

0,7 litros por minuto.  Máx. 30 metros 
(97 pés) de linha de amostragem

	 A	vazão	típica	para	falha	de	fluxo	é	de	
0,1 a 0,2 litros por minuto.

TEMPO PARA AQUECIMENTO/ ESTABILIZAÇÃO
<40 segundos

ALARMES
LED intermitente altamente visível, som agudo >90 dB

VISOR
Visor LCD com luz de fundo verde/vermelha

FONTE DE ENERGIA
Bateria recarregável de íons de lítio:
Autonomia de até 14 horas (8 horas com bombeamento)
Tempo de carga de até 4 horas

Com o sensor SGX VQ548MP acoplado:
Autonomia de até 80 horas (20 horas com bombeamento)

CONSTRUÇÃO
Estojo em policarbonato emborrachado resistente a alto impacto

CLASSIFICAÇÃO IP
IP67

TEMPOS DE RESPOSTA (T90)
LEL  = 10 s (IEC 60079-29-1) 
O2 = 12 s (BSEN 50104) 
CO = <20 s 
H2S = <20 s



i

ÍNDICE REMISSIVO

A
ACESSÓRIOS  8-1
Adaptador de carga 
automotivo  6-5
ALARME DE ACIMA DA 
FAIXA  4-6
ALARME DE GÁS ACIMA 
DA FAIXA  4-6
ALARME DE GÁS 
INFLAMÁVEL ALTO ACIMA 
DA FAIXA  4-6
ALARMES  4-1, A-2
ALARMES DE FALHA  4-7
ALARMES DE GASES  
4-1, 4-5
ALARMES, FALHA  4-7
ALARMES, GÁS  4-1, 4-5
ALARMES, SILENCIAR  
4-5
AMOSTRAGEM REMOTA  
2-17
AMOSTRAGEM, REMOTA  
2-17
Ao solo, homem  2-4
AO SOLO, HOMEM  4-14

APLICANDO O GÁS DE 
TESTE  3-4
aquecimento  2-3
ÁREAS DE USO  iii
ARMAZENAMENTO  iii
AUTOTESTE  2-18
AVISOS DE 
MODIFICAÇÃO  i

B
BATERIA DO 
INSTRUMENTO  6-1
Bateria fraca  4-7
Bateria, fraca  4-7
BATERIA FRACA  6-1
BATERIA, INSTRUMENTO  
6-1
BATERIA, RECARREGAR  
6-1
BIPE DE 
CONFIABILIDADE  2-16

C
CALIBRAÇÃO  7-1
Calibração automática  7-1
Calibração, automática  7-1



ii

MANUAL DO USUÁRIO

Calibração em campo  7-1
Calibração, em campo  7-1
Calibração expirada  4-14
Calibração manual  7-1
Calibração, manual  7-1
Calibração necessária  
4-13
CARACTERÍSTICAS  1-4
Carregador, 5 
compartimentos  6-4
Carregador de 5 
compartimentos  6-4
CERTIFICAÇÃO  1-7
CLASSIFICAÇÃO IP  A-2
CLASSIFICAÇÃO, IP  A-2
CONDIÇÕES ESPECIAIS 
DE USO  iii
Conectar o PS200 ao 
compartimento de carga  
6-8
CONFIRMAÇÃO DE 
RECEBIMENTO DE 
ALARMES  4-5
CONFIRMAÇÃO DO 
ALARME  3-5
CONFIRMAR O 
RECEBIMENTO  2-16
CONSTRUÇÃO  1-6, A-2
CSA  ii

D
Data  2-5
Data de vencimento da 
calibração  2-7
Data de vencimento da 
manutenção  2-8
Data de vencimento do 
teste de resposta  2-6
DESCRIÇÃO GERAL  1-1
Desempenho  1-8
DESLIGAR, 
INSTRUMENTO  2-19
DIREITOS AUTORAIS  i

E
EN 60079  1-6
Estado da bateria  2-3
ETIQUETA DE 
IDENTIFICAÇÃO  1-6

F
Falha da memória  2-12
Falha de fluxo  4-12
Falha de zero  4-9
Falha do sensor  4-10
Falha, fluxo  4-12
Falha, memória  2-12
Falha, sensor  4-10



iii

ÍNDICE REMISSIVO

Falha, zero  4-9
Filtro de entrada (poeira)  
5-3
Filtro (de poeira) da entrada 
de amostras  5-3
Filtro hidrofóbico  5-2
Filtro hidrofóbico do sensor  
5-2
Filtro hidrofóbico em linha 
(acessório)  5-4
FILTROS  1-6
FILTROS DO 
INSTRUMENTO  5-1
FILTROS, INSTRUMENTO  
5-1
FONTE, ALIMENTAÇÃO  
A-2
FONTE DE ENERGIA  A-2
Função de alarme de gases 
inflamáveis acima da faixa  
4-3

G
GARANTIA  iii
Gás, calibração  2-9
Gás de calibração  2-9
GÁS DE TESTE  3-4
GÁS, TESTE  3-4

H
Hidrofóbico, filtro  5-2
Homem ao solo  2-4
HOMEM AO SOLO  4-14
Hora  2-5

I
Identificação do 
instrumento  2-3
Identificação, instrumento  
2-3
INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS  9-1
INFORMAÇÕES, 
ADICIONAIS  9-1
INFORMAÇÕES DE 
VAZÃO  A-2
INFORMAÇÕES DE 
VAZÃO TÍPICA  A-2
INICIANDO UM TESTE DE 
RESPOSTA MANUAL  3-2
INSTRUMENTO, 
DESLIGAR  2-19
INSTRUMENTO, LIGAR  
2-2
INTRODUÇÃO  1-1
IP67  1-6



iv

MANUAL DO USUÁRIO

L
LIGAR, INSTRUMENTO  
2-2
Limite de alarme LEL  4-3
Limite de alarme LEL 
inflamável  4-3
Limites de alarme de gases 
tóxicos  4-3
Limites de alarme de 
oxigênio (O2)  4-3
LIMPEZA  5-1
LTEL  4-3
LUZ DE FUNDO DO 
VISOR, ACENDER/
APAGAR  2-13
LUZ DE FUNDO, VISOR  
2-13

M
MANUSEIO  iii
MANUTENÇÃO PELO 
OPERADOR  5-1
Marcas, Certificação  1-8
Marcas de certificação  1-8
MÁXIMO  2-13
MEIO-AMBIENTE  A-1
MÍNIMO  2-13

N
Necessária, calibração  
4-13
Nome do usuário/somente 
número  2-4

O
Opção, bomba  2-17
Opção de bomba  2-17
OPÇÕES DE RESPOSTA  
3-2
OPÇÕES DE RESPOSTA 
MANUAL  3-2
OPÇÕES DO TESTE DE 
RESPOSTA  3-1
OPÇÕES DO TESTE DE 
RESPOSTA MANUAL  3-1
OPÇÕES, RESPOSTA  3-2
OPERAÇÃO  2-1
OPERADOR, 
MANUTENÇÃO PELO  5-1

P
PARÂMETROS 
OPERACIONAIS  A-1
PARÂMETROS, 
OPERACIONAIS  A-1
PARÂMETROS 
OPERACIONAIS TÍPICOS  
A-1



v

ÍNDICE REMISSIVO

PROCEDIMENTO 
OPERACIONAL  2-1
PROCEDIMENTO, 
OPERACIONAL  2-1
PROPRIEDADES FÍSICAS  
A-1
PROPRIEDADES, FÍSICAS  
A-1

R
RECARREGAR A BATERIA  
6-1
RECARREGAR A BATERIA 
DO INSTRUMENTO  6-1
Recarregar o instrumento 
usando o adaptador de 
carga automotivo de 12 
V/24 V  6-5
Recarregar o instrumento 
usando o carregador de 5 
compartimentos  6-4
Recarregar o instrumento 
usando o pente de carga/
comunicação  6-2
Recarregar o instrumento 
usando o suporte de carga 
automotivo  6-7
RECOMENDAÇÃO PARA 
O DESCARTE  i
REGISTRO, DADOS  1-5

REGISTRO DE DADOS  
1-5
REGISTRO DE DADOS 
MANUAL  2-13
REINICIALIZAÇÃO OU 
CONFIRMAÇÃO DE 
RECEBIMENTO DE 
ALARMES  2-16
REINICIALIZAR, 
ALARMES  2-16
RESPONSABILIDADE  i
RESULTADO DO TESTE  
3-5
RESULTADO DO TESTE 
DE RESPOSTA  3-5
RESULTADO, TESTE  3-5

S
SAFETY, ADDITIONAL 
DETAILS - CSA ONLY  ii
SEGURANÇA  ii
Seleção de válvula 
reguladora  3-3
Seleção do gás de 
calibração  2-9
Sensor de movimento  2-4
SENSOR DE MOVIMENTO  
4-14
Sensor, movimento  2-4



vi

MANUAL DO USUÁRIO

SENSOR, MOVIMENTO  
4-14
SILENCIAR ALARMES  4-5
Sinal, confiabilidade  2-16
Sinal de confiabilidade  
2-16
SOFTWARE  i
STEL  4-3
Substituir o filtro (de poeira) 
da entrada de amostras  
5-3
Substituir o filtro hidrofóbico 
do sensor  5-2
SUBSTITUIR OS FILTROS 
DO INSTRUMENTO  5-1
Suporte de carga 
automotivo  6-7

T
Tela de operação  2-12
Tela, de operação  2-12
Tela de operação normal  
2-12
TEMPO, ESTABILIZAÇÃO  
A-2
TEMPO PARA 
AQUECIMENTO/
ESTABILIZAÇÃO  A-2
TEMPO PARA 
ESTABILIZAÇÃO  A-2

TEMPOS DE RESPOSTA  
A-2
TEMPOS, RESPOSTA  A-2
TESTE, AUTO  2-18
Teste de Resposta 
Completo  3-5
TESTE DE RESPOSTA 
MANUAL  3-2
Teste de Resposta Rápido  
3-4
TESTE DE RESPOSTA 
RÁPIDO/COMPLETO  3-4
TESTE, RESPOSTA  3-1
TRANSPORTE  iii
TREINAMENTO  9-1
TWA  4-3

V
VALIDADE DA 
CALIBRAÇÃO  7-2
VAZÃO  A-2
Verificação de confirmação 
do sensor  2-10
VISOR  A-2

W
WEBSITE  9-1





Matriz
Inchinnan Business Park
Renfrew
Scotland
PA4 9RG 
Tel.:  +44 (0)141 812 3211    
Fax:  +44 (0)141 812 7820
sales@gmiuk.com           
www.gmiuk.com

Centro de Assistência e Calibração
25 Cochran Close
Crownhill 
Milton Keynes
England 
MK8 0AJ 
Tel.:  +44 (0)1908 568 867    
Fax:  +44 (0)1908 261 056
service@gmiuk.com   

Centro de Assistência e Calibração - EUA
25003 Pitkin Road D800 
Spring
TX 77386
EUA
Tel.: +1 (713) 559 9230    
service@detcon.com


	DIREITOS AUTORAIS
	RESPONSABILIDADE
	AVISOS DE MODIFICAÇÃO
	SOFTWARE
	RECOMENDAÇÃO PARA O DESCARTE
	SEGURANÇA
	ÁREAS DE USO
	CONDIÇÕES ESPECIAIS DE USO
	ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E TRANSPORTE
	GARANTIA

	INTRODUÇÃO
	1.1  DESCRIÇÃO GERAL
	1.2  CARACTERÍSTICAS
	1.3  REGISTRO DE DADOS
	1.3.1  Arquivamento de leituras armazenadas

	1.4  FILTROS
	1.5  CONSTRUÇÃO
	1.6  ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
	1.7  CERTIFICAÇÃO
	1.7.1  Marcas de certificação
	1.7.2  Desempenho


	OPERAÇÃO
	2.1  PROCEDIMENTO OPERACIONAL
	2.2  PARA LIGAR O INSTRUMENTO
	2.2.1  Identificação do instrumento
	2.2.2  Estado da bateria
	2.2.3  �User Name (Nome do Usuário)/somente número (opção)
	2.2.4  �Opção de alarme de “Homem ao Solo” (sensor de movimento)
	2.2.5  Date (Data) e Time (Hora)
	2.2.6  �Data Bump Due (Vencimento do Teste de Resposta) (opção)
	2.2.7  Data Calibration Due (Vencimento da Calibração)
	2.2.8  Data Service Due (Vencimento da Manutenção (opção)
	2.2.9  �Select Calibration Gas (Seleção do Gás de Calibração) (opção)
	2.2.10  Verificação de confirmação do sensor
	2.2.11  Memory Fault (Falha da Memória)
	2.2.12 Tela de operação normal

	2.3  LIGAR/DESLIGAR A LUZ DE FUNDO DO VISOR
	2.4 REGISTRO DE DADOS MANUAL
	2.5  �EXIBIR VALORES MAXIMUM (MÁXIMO) E MINIMUM (MÍNIMO) GRAVADOS DESDE O LIGAMENTO
	2.6  �REINICIALIZAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE ALARMES
	2.6.1  Sinal de confiabilidade

	2.7  AMOSTRAGEM REMOTA (com a opção de bomba)
	2.7.1  Operação da bomba 

	2.8  AUTOTESTE
	2.9  PARA DESLIGAR O INSTRUMENTO

	OPÇÕES DO TESTE DE RESPOSTA MANUAL
	3.1  CONCEITO BÁSICO
	3.2  OPÇÕES DO TESTE DE RESPOSTA MANUAL
	3.3  INICIANDO UM BUMP TEST (TESTE DE RESPOSTA) MANUAL
	3.3.1  Seleção de válvula reguladora (somente em instrumento com bomba)

	3.4  APLICANDO O GÁS DE TESTE
	3.5  TESTE DE RESPOSTA RÁPIDO/COMPLETO
	3.5.1  Teste de resposta rápido 
	3.5.2  Teste de resposta completo

	3.6  CONFIRMAÇÃO DO ALARME
	3.7  RESULTADO DO TESTE DE RESPOSTA

	ALARMES
	4.1  ALARMES DE GASES
	4.1.1  Limite de alarme LEL de gás inflamável 
	4.1.2  �Função de alarme de gases inflamáveis acima da faixa
	4.1.3  Limites de alarme de oxigênio (O2) 
	4.1.4  Limites de alarme de gases tóxicos

	4.2  �CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE ALARMES DE GÁS
	4.3  SILENCIAR ALARMES
	4.4  �ALARME DE GÁS INFLAMÁVEL ALTO ACIMA DA FAIXA
	4.5 ALARMES DE FALHA
	4.5.1  Bateria fraca
	4.5.2  Zero Fault (Falha de Zero)
	4.5.3  Sensor Fault (Falha do Sensor)
	4.5.4  �Flow Fault (Falha de Fluxo) (somente em instrumentos com bomba)
	4.5.5  Calibração necessária
	4.5.6  Calibração expirada

	4.6  �ALARME “MAN DOWN (HOMEM AO SOLO)” (SENSOR DE MOVIMENTO)

	MANUTENÇÃO PELO OPERADOR
	5.1  LIMPEZA
	5.2  SUBSTITUIR OS FILTROS DO INSTRUMENTO
	5.2.1 Substituir o filtro hidrofóbico do sensor
	5.2.2  Substituir o filtro (de poeira) da entrada de amostras
	5.2.3  Filtro hidrofóbico em linha (acessório)


	RECARREGAR A BATERIA
	6.1  RECARREGAR A BATERIA DO INSTRUMENTO
	6.1.1  �Recarregar o instrumento usando o pente de carga/comunicação
	6.1.2  �Recarregar o instrumento usando o carregador de 5 compartimentos
	6.1.3  �Recarregar o instrumento usando o adaptador de carga automotivo de 12 V/24 V
	6.1.4  Recarregar o instrumento usando o suporte de carga automotivo 


	CALIBRAÇÃO
	7.1  DESCRIÇÃO GERAL
	7.2  VALIDADE DA CALIBRAÇÃO 

	ACESSÓRIOS
	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
	9.1  TREINAMENTO
	9.2  WEBSITE

	PARÂMETROS OPERACIONAIS TÍPICOS
	PROPRIEDADES FÍSICAS
	MEIO-AMBIENTE
	INFORMAÇÕES DE VAZÃO TÍPICA 
	TEMPO PARA AQUECIMENTO/ ESTABILIZAÇÃO
	ALARMES
	VISOR
	FONTE DE ENERGIA
	CONSTRUÇÃO
	CLASSIFICAÇÃO IP
	TEMPOS DE RESPOSTA (T90)
	ÍNDICE REMISSIVO




