
Especificação Técnica

 Detector portátil multigás configurável para até 6 gases, incluindo opções como H2S, CO, SO2, amônia, cian-
eto, cloro, fosfina, orgânicos voláteis, CO2, explosividade, HCL, O2 e outros. Trata-se do detector mais flexível 
e robusto do mercado com garantia vitalícia para a eletrônica e de até 2 anos nos sensores. Operação fácil 
e prática com exclusivo display colorido e em português. Ideal para aplicações em espaços confinados ou 
uso em geral na indústria e no corpo de bombeiros em atendimentos emergenciais como incêndios e/ou 
acidentes com produtos químicos. Corpo externo emborrachado e resistente a impactos físicos com IP64/65 
Compacto e robusto, com peso de 410 gramas na versão por difusão Compatível com bomba de sucção 
motorizada integrada (opcional) Display LCD colorido, para visualização simultânea das concentrações dos 
06 gases detectados, além de outras telas com gráficos de tendências e picos de alarmes Operação intuitiva 
e menu totalmente em português Menu de configurações sem a necessidade de uso de computadores e 
softwares Sensor eletroquímico de H2S com range de leitura de 0 a 500ppm Sensor eletroquímico de CO 
com range de leitura de 0 a 1500ppm Sensor PID de VOCs com range de leitura de 0 a 2000ppm Sensor ele-
troquímico de NH3 com range de leitura de 0 a 500ppm Sensor eletroquímico de O2 com range de leitura 
de 0 a 30%vol Sensor de oxidação catalítica para leitura de: 0 a 100%LEL e/ou 0 a 5%vol de CH4 Sensores em 
células individuais e independentes, possibilitando trocas individuais Temperatura operacional: -20 à +55oC 
Umidade Operacional: 15 a 95% Alarmes com aviso sonoro, luminoso e de vibração, simultâneos, acionados 
em caso de presença de gás e bateria fraca Modo de alarme em STEL, TWA, MÍNIMA e MÁXIMA Carrega-
dor bi-volt incluso Autonomia da bateria de 24 horas e tempo de recarga não superior a 6 horas Memória 
de dados com capacidade mínima de até 03 meses de dados contínuos Relatório de eventos com capaci-
dade de 24 eventos de alarmes Interface de comunicação e transferência de dados com porta USB (opcio-
nal) Garantia VITALÍCIA  contra defeito de fabricação no hardware e de 02 anos contra falhas nos sensores 
Certificado INmetro de fábrica Certificado de proteção contra interferência magnética e rádio-frequência  - 
Referência: MX6-LJ63R217 (preto com sensores de PID, LEL, O2, H2S, CO e NH3) - ORIGEM: Estados Unidos

Detector MX6 iBrid  (Com bomba)  1 - 6 Gases


