
Faixas de medição: Gases inflamáveis:  0 a 100% LEL em incrementos de 1%

Metano (CH4):  de 0 a 5% do volume em incrementos de 0.01% 

Oxigênio (O2):  de 0 a 30% do volume em incrementos de 0.1%

 Monóxido de Carbono (CO):  de 0 a 1000 ppm em incrementos de 1 ppm

Gás Sulfídrico (H2S):  de 0 a 500 ppm em incrementos de 0,1 ppm

 Dióxido de Nitrogênio (NO2):  de 0 a 150 ppm em incrementos de 0,1 ppm

 Dióxido de Enxofre (SO2):  de 0 a 150 ppm em incrementos de 0,1 ppm

Material do invólucro:  Policarbonato com revestimento protetor emborrachado

Dimensões:  103 mm x 68 mm x 30 mm  com conjunto de baterias Li-ion

Peso:  Versão com Bateria Lítio-ion = 180 g -  Versão com pilhas alcalinas = 193 g

Faixa de temperatura operacional:  -20°C a 50°C típica

Faixa de umidade operacional:  De 15% a 95% sem condensação (contínua) em geral

Visor/mostrador:  Visor de cristal líquido com iluminação de fundo.

Fonte de Alimentação/Tempo de operação:  Li-ion – 12 horas típico a 20°C 
                                                                                            Alcalina AAA – 8 horas típico a 20°C

Alarmes: LEDs ultrabrilhantes, alarme sonoro (95 dB a 30 cm) e alarme vibratório

Sensores:  Gases combustíveis/metano – Difusão catalítica O2, CO, H2S, NO2, SO2– Eletroquímico.

Especificação Técnica

Detecção de 1 a 4 gases com vasta gama de opções de sensores Desenho de amostras de até 30 metros 
com uma bomba de amostragem opcional integrada Maior visibilidade do instrumento com a cor laranja 
de segurança Verdadeira portabilidade com proteção multi-gás no tamanho de um detector gás único 
Tempo de bateria extendida por até 20 horas (sem bomba) 

O detector Ventis™ MX4 para leitura de 1 a 4 gases pode ser configurado com ou sem bomba de sucção e 
está disponível nas cores preto ou laranja. O equipamento foi desenvolvido para a seguraça do usuário, 
levando o programa de detecção de gases a um nível elevado.

Detector Ventis™ MX4


