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GasAlert Extreme
Introdução 
Este guia de consulta rápida fornece informações básicas para 
operar o detector de gás do GasAlert Extreme. Para instruções 
de operação completas, consulte o Manual do Usuário do 
GasAlert Extreme. O detector GasAlert Extreme ("o detector") 
foi desenvolvido para avisar sobre níveis de gases perigosos 
acima das definições de alarme estabelecidas pelo usuário.

O detector é um dispositivo de segurança pessoal. É sua 
responsabilidade reagir adequadamente ao alarme.

Nota

Se tiver um detector de múltiplos idiomas, o detector 
é enviado com inglês como idioma padrão de 
exibição. Os idiomas adicionais fornecidos são 
francês, alemão, português e espanhol. As telas dos 
idiomas adicionais são exibidas no detector e no guia 
de consulta rápida correspondente.

Leia primeiro - Informações de segurança
Use o detector apenas conforme especificado neste guia de 
consulta rápida e no manual do usuário; caso contrário, a 
proteção fornecida por ele pode ser prejudicada.

Leia os seguintes avisos de Cuidado antes de usar o detector.

a Cuidados
• Atenção: Troca de componentes pode prejudicar a 

segurança intrínseca.
• Atenção: Para evitar a combustão de gases inflamáveis 

e combustíveis, desconecte a força de alimentação 
antes da manutenção.

• Atenção: Use apenas o Panasonic CR-2PE/BN. 
Consulte Troca da Bateria ou Sensor.

• Atenção: Para reduzir o risco de ignição de uma 
atmosfera inflamável, as baterias devem ser carregadas 
unicamente em uma área segura e livre de gases 
perigosos.

• Calibre apenas em uma área segura livre de gases 
perigosos com uma atmosfera de 20,9% de oxigênio.

• Use apenas um sensor projetado especificamente para 
o modelo GasAlert Extreme. 
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• Não desative o detector durante um turno de trabalho. 
Desativar o detector redefine a média ponderada ao longo 
do tempo (TWA), limite para curto período de exposição 
(STEL) e valores de exposição máxima ao gás em 0. 

• Se o detector estiver danificado ou com alguma peça 
faltando, entre em contato com a BW Technologies by 
Honeywell imediatamente.

• Não use o detector se ele estiver danificado. Antes de usar o 
detector, inspecione a caixa. Procure rachaduras ou peças 
faltando.

• Se o detector tiver sido desmontado, certifique-se de que as 
tampas frontal e posterior não estão corretamente alinhadas 
e fechadas antes de ativar o detector. Consulte Manutenção. 

• A BW recomenda a realização de um teste de resposta no 
sensor antes do uso, para confirmar a sua capacidade de 
responder ao gás, expondo o detector a uma concentração 
de gás que exceda as definições de alarme. Verifique 
manualmente se os alarmes visuais e sonoros estão 
ativados. Para detectores com recurso de calibração, calibre 
o sensor se a leitura não estiver dentro dos limites 
especificados.

• Calibre o detector antes de usá-lo pela primeira vez e 
posteriormente, ao menos, a cada 180 dias. Para detectores 
HCN, calibre uma vez a cada 30 dias.

• Garanta que a tela do sensor não esteja bloqueada.
• Não cubra a grelha do sensor com as mãos.
Para evitar possíveis danos ao detector, siga as 
recomendações abaixo:
• Não exponha o detector a choque elétrico e/ou choque 

mecânico contínuo grave.
• O detector GasAlert Extreme de oxigênio é classificado pela 

Underwriters Laboratories Inc. para uma atmosfera de até 
21% de oxigênio.

• Não tente desmontar, ajustar ou fazer manutenção no 
detector, a menos que as instruções desse procedimento 
estejam contidas no manual do usuário e/ou essa parte 
esteja listada como uma peça de reposição. Use apenas as 
peças de reposição da BW Technologies by Honeywell. 
Consulte as Peças e Acessórios de Reposição.

• A garantia do detector será invalidada se o pessoal de 
atendimento ao cliente ou terceiros danificarem o detector 
durante tentativas de reparo. As tentativas de reparo/
manutenção não realizadas pela BW Technologies by 
Honeywell invalidam essa garantia.

• Os produtos podem conter materiais que são regulados 
para o transporte de mercadorias perigosas nos termos da 
regulamentação nacional e internacional. Retornar ao 
produto em conformidade com os regulamentos de 
mercadorias perigosas apropriadas. Contacte 
transportadora para obter mais instruções.
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Informations de sécurité – À lire au préalable

Informations de sécurité – À lire au préalable
Utiliser le détecteur dans le seul but indiqué dans ce mémento 
et dans le manuel d'utilisation, sous peine de porter préjudice à 
la protection assurée par le détecteur.
Lire les Mises en garde suivantes avant d'utiliser le détecteur.

a Mises en garde
• Avertissement : Le remplacement d'un composant de 

l'appareil peut compromettre la sécurité intrinsèque du 
détecteur.

• Avertissement :Pour éviter l'inflammation 
d'atmosphères inflammables ou combustibles, couper 
l'alimentation électrique avant tout entretien.

• Avertissement : Utiliser uniquement des piles 
Panasonic CR-2PE/BN. Se reporter à la section Troca da 
Bateria ou Sensor.

• Avertissement : Pour réduire le risque d'ignition dans 
les atmosphères inflammables, les piles doivent être 
chargées in a dans une zone sûre, exempte de gaz 
dangereux.

• Veillez à effectuer l'étalonnage dans une zone sûre, 
exempte de gaz dangereux, dans une atmosphère 
contenant 20,9 % d'oxygène.

• Utiliser uniquement les capteurs spécialement conçus 
pour le modèle GasAlert Extreme. 

• Ne pas désactiver le détecteur au cours d'une période 
de travail. La désactivation du détecteur permet de 
remettre à zéro la moyenne pondérée dans le temps 
(TWA), la limite d'exposition à court terme (STEL) et les 

valeurs d'exposition maximale au gaz. 
• Si le détecteur est endommagée ou que des pièces sont 

manquantes, contacter immédiatement BW Technologies 
by Honeywell.

• Ne pas utiliser le détecteur s'il est endommagé. Avant 
d'utiliser le détecteur, inspecter le boîtier. S'assurer 
qu'aucune pièce ne manque et vérifier l'absence de 
fissures.

• Si le détecteur a été démonté, s'assurer que les coques 
avant et arrière sont correctement alignées et serrées 
avant d'activer le détecteur. Se reporter à la section 
Manutenção. 

• Avant chaque utilisation quotidienne, BW recommande 
d'effectuer un test fonctionnel du capteur afin de vérifier 
qu'il réagisse bien aux gaz présents, en exposant le 
détecteur à une concentration de gaz supérieure aux 
seuils d'alarme. Vérifier manuellement que les alarmes 
sonore et visuelle sont activées. Pour les détecteurs 
équipés de la fonction d'étalonnage, étalonner le 
capteur si la valeur ne respecte pas les limites 
spécifiées.

• Étalonner le détecteur avant sa première utilisation, 
puis une fois tous les 180 jours. Pour les détecteurs 
HCN, effectuer un étalonnage tous les 30 jours.
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• Vérifier que le filtre du capteur n'est pas bouché.
• Ne pas couvrir la grille du capteur avec vos mains.
• Ne pas placer le détecteur près de la bouche ou des 

épaules. 
Pour éviter des dommages possibles sur le détecteur, 
respecter les consignes suivantes :
• Ne pas soumettre le détecteur à des chocs électriques 

ni à d'importants chocs mécaniques continus.
• Le détecteur d'oxygène GasAlert Extreme est classé par 

l'organisme Underwriters Laboratories Inc. apte à une 
utilisation jusque dans une atmosphère de 21 % 
d'oxygène.

• Ne pas essayer de démonter, ajuster ou entretenir le 
détecteur à moins que des instructions soient 
spécifiées dans le manuel d'utilisation et/ou que la 
pièce en question soit répertoriée comme pièce de 
rechange. Utiliser des pièces de rechange BW 
Technologies by Honeywell uniquement. Se reporter à 
la rubrique Pièces de rechange et accessoires.

• La garantie du détecteur sera annulée si le personnel du 
client ou des tiers endommagent le détecteur lors d'une 
tentative de réparation. Les tentatives de réparation/
entretien non effectuées par BW Technologies by 
Honeywell annulent la présente garantie.

• Les produits peuvent contenir des matériaux qui sont 
réglementés pour le transport en vertu des règlements 
nationaux et internationaux de marchandises 
dangereuses. Retourner le produit conformément à la 
réglementation sur les marchandises dangereuses 

appropriées. Contactez transporteur pour plus 
d'instructions.
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Peças do GasAlert Extreme 

Peças do GasAlert Extreme
Item Descrição 

1 Barras de alarme visual (LEDs)

2 Display de cristal líquido (LCD)

3 Botões de comando

4 Alarme sonoro

5 Sensor e grade do sensor

6 Porta de comunicação por infravermelho (IV)

7 Clipe-jacaré
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Elementos do display

Nota

Pressione continuamente (até a luz de fundo ser 
ativada) qualquer botão para ativar a luz de fundo por 
6 segundos. Quando a opção de luz de fundo for 
ativada, a luz de fundo ativa-se automaticamente por 
três segundos sempre que não houver luz suficiente 
para visualizar o display LCD. O detector é enviado 
com a opção de luz de fundo ativada.

A luz de fundo não ativa quando o modo invisível é 
ativado.

Item Descrição 

1 Valor numérico

2 Cilindro de gás

3 Sensor automático de amplitude

4 Proteção por senha

5 Especificar definições de alarme e opções de 
usuário

6 Exposição máxima ao gás

7 Condições de alarme

8 Bateria 

9 Transmissão de dados

10 Alarme ou definição de alarme

11 Sensor de zerar automaticamente

12 Indicador opcional de registrador de dados

13 Partes por milhão (ppm)

14 Percentual por volume (% vol.)

15 Percentual por limite inferior de explosividade 
(% LEL)(uso futuro)
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Botões de comando

Botões de comando

Botão Descrição 

A�

• Para ativar o detector, pressione A.
• Para desativar o detector, pressione e mantenha pressionado A por 5 segundos.
• Para ativar/desativar o bipe de segurança enquanto o detector estiver desativado, pressione 

continuamente C. Enquanto pressiona C, pressione A para ativar ou desativar o bipe de segurança 
durante a inicialização.

E
• Para diminuir o valor exibido ou mover para baixo, pressione E.
• Para inserir o menu de opções de usuário, pressione E e D simultaneamente e mantenha até OPTN e 

depois EXIT serem exibido (5 segundos).
• Para iniciar a calibração e ajustar as definições, pressione E e C simultaneamente até CAL. ser exibido.

D
• Para aumentar o valor exibido ou mover para cima, pressione D.
• Para ver as leituras de TWA, STEL e as exposições máximas ao gás, pressione D e C  

simultaneamente.

C
• Para salvar um valor exibido, pressione C.
• Para limpar as leituras de TWA, STEL e exposições máximas ao gás, pressione e mantenha C por  

6 segundos.
• Para confirmar o alarme com trava, pressione C.

Ativar o detector
Para ativar o detector, pressione A. Depois que o detector passa no teste automático, ele entra em operação normal.

Desativar o detector
Para desativar o detector, pressione A continuamente por cinco segundos. Uma senha de desativação pode ser ativada para 
garantir que apenas as desativações autorizadas ocorram. Essa opção só pode ser ativada na fábrica e deve ser especificada no 
momento do pedido e não pode ser desativada pelo cliente. Consulte o Manual do Usuário do GasAlert.
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Calibragem
Procedimento Tela Procedimento Tela

1. Em uma área segura livre de gases 
perigosos e em uma atmosfera com 20,9% 
de oxigênio, pressione E e C 
simultaneamente por 5 segundos. O 
detector emite um bipe e vibra quatro vezes. 
Depois que CAL. for exibido no LCD, o 
detector emite um bipe mais uma vez.

5. Quando o LCD piscar , conecte a 
capa de calibração e aplique o gás a uma 
taxa de vazão de 500 a 1000 ml/min. O 
detector emite três bipes no final do 
estágio da amplitude. Remova a capa de 
calibração e feche a válvula no cilindro de 
gás.

2. O LCD pisca AUTO-ZERO enquanto o 
detector zera o sensor. O detector emite 
dois bipes na conclusão do estágio de 
zerar automaticamente.

6. Após uma calibração bem-sucedida, o 
LCD exibe CAL. DUE (Venc. cal). 
Pressione E ou D para definir a próxima 
data de vencimento da calibração. 
Pressione C para salvar.

3. Se o detector for protegido por senha, 
PASS (Senha) pisca no LCD. A senha 
correta deve ser inserida antes de definir a 
concentração do gás de calibração.

7. Pressione C para ignorar os ajustes 
das definições de alarme. 

Ou

Pressione E ou D para alterar a 
definição do alarme e pressione C para 
salvar o novo valor. 
O detector emite um bipe e vibra quatro 
vezes no fim da calibração.

4. O LCD exibe a concentração de gás de 
calibração atual. Pressione C para aceitar 
a concentração atual ou pressione E ou 
D para alterar a concentração e pressione 
C para confirmar a nova concentração.

a Atenção
Para corrigir as taxas de vazão e amplitude, consulte o 
Manual do Usuário do GasAlert Extreme.
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Conectar o cilindro de gás ao detector 

Conectar o cilindro de gás ao detector

Item Descrição 

1 Tampa de calibração

2 Mangueira

3 Regulador 

4 Cilindro de gás
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Alarmes 
Consulte a tabela a seguir para informações sobre alarmes e 
telas correspondentes. Durante uma condição de alarme, o 

detector ativa a luz de fundo e o display LCD exibe a leitura de 
gás ambiente atual.

Alarme Tela Alarme Tela
Alarme de nível mínimo
• Bipe lento
• Flash lento
• ALARME pisca 
• Vibrações lentas

Alarme TWA
• Bipe lento 
• Flash lento
• ALARME pisca 
• Vibrações lentas

Alarme de nível máximo
• Bipe rápido
• Flash rápido
• ALARME pisca 
• Vibrações rápidas

Alarme STEL
• Bipe rápido
• Flash rápido
• ALARME pisca 
• Vibrações rápidas

Alarme do sensor
• Bipe lento
• Flash lento
• ALARME pisca
• Vibrações lentas

Alarme de bateria fraca
• Bipe de segurança desativado: 

Um bipe e um flash a cada  
5 segundos e uma rápida vibração a 
cada minuto Bipe de segurança 
ativado: Bipe de segurança 
desativado. Sem bipes, flashes ou 
vibrações. 

• LOW  (Nível mínimo) é exibido



GasAlert Extreme
Alarme Tela Alarme Tela
Alarme de desligamento automático 
(Bateria fraca)
• Oito bipes, flashes e vibrações

• LOW  (Nível mínimo) é exibido

Alarme de desligamento automático 
(Calibração vencida)
• Oito bipes, flashes e vibrações

Desligamento automático 
(Bateria fraca)
• Sem bipe
• Sem flashes ou vibrações

•  é exibido por um curto período de 
tempo

Bipe de segurança
• Um bipe a cada 5 segundos.
• Uma rápida vibração por minuto

Nota

Se o detector entrar em 
alarme de bateria fraca, o 
bipe de segurança é 
desativado.

11

Alarmes

Nota

O alarme de nível máximo e o alarme STEL possuem a mesma prioridade. Um alarme de nível máximo e/ou alarme 
STEL substituem um alarme de nível mínimo e/ou alarme TWA. Para verificar os alarmes STEL e TWA especificamente, 
mantenha C e D pressionados simultaneamente.

O alarme vibratório é desativado a -20°C.

Os alarmes de nível máximo e mínimo desativam quando a concentração de gás for inferior à definição de alarme de 
nível mínimo. Se os alarmes estiverem definidos para travar, os alarmes continuam a ser emitidos até a concentração de 
gás estar abaixo da definição de alarme de nível mínimo e os alarmes terem sido confirmados pressionando-se C. Os 
alarmes TWA e STEL são desativados limpando a exposição de pico de TWA e STEL. Consulte o Manual do Usuário do 
GasAlert Extreme para limpar as exposições de pico TWA e STEL.
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Menu de opções do usuário
Nota

Ao selecionar uma opção de usuário, Set (Definir) pisca e 
o display LCD exibe o oposto do que está ativado 
atualmente.

Para acessar o menu de opções do usuário, pressione e mantenha 
E e D simultaneamente até o display LCD exibir OPTN.
Para percorrer rapidamente as opções, pressione E ou D. 
Pressione C para selecionar a opção. A seguir estão as opções de 
usuário disponíveis:

• EXIT (SAIR): Sai do menu de opções de usuário.
• CLCK (Relógio): Define a data e a hora do detector.
• PASS (Senha): Ativa ou desativa a proteção de senha. 

Impede o acesso não autorizado ao menu de opções de 
usuário, calibração e definição de alarmes.

• STLH (invisível): Ative ou desative o modo invisível. Esta 
opção desativa os alarmes sonoros, LEDs e luz de fundo. O 
alarme vibratório é desativado a -20°C.

• BKLT (Luz de fundo): Ative ou desative a luz de fundo 
automática. Quando ativada, a luz de fundo acende 
automaticamente por três segundos sempre que não houver 
luz suficiente para ver o display LCD. Quando o modo 
invisível estiver ativado, esta opção não está disponível.

• LTCH (Alarmes com trava): Ativa ou desativa a opção de 
alarme de trava. Quando ativados, os alarmes de gás de 
nível máximo e mínimo (sonoro, visual e vibratório) 
continuam durante níveis de alarme máximo e mínimo até a 
concentração de gás estar abaixo da definição de alarme e 
os alarmes terem sido reconhecidos pressionando C.

• ACAL (Calibração de oxigênio automática): Ativa ou 
desativa a calibração automática de oxigênio na 

inicialização. Aplicável apenas ao detector de oxigênio do 
GasAlert Extreme.

• PAST (calibração vencida): Ativa ou desativa o 
desligamento automático se a calibração estiver vencida (na 
inicialização).

• PORT, ESPA, DEUT, FRAN ou ENGL: O LCD pode exibir 
texto em cinco idiomas diferentes: português, espanhol, 
alemão, francês ou inglês. Aplicável apenas aos detectores 
com o recurso de múltiplos idiomas.

• RATE (opção de taxa de amostragem de registrador de 
dados): Ajuste a taxa de amostragem do registrador de 
dados. Aplicável apenas aos detectores com a opção de 
registrador de dados.

• SEND (Transferência de dados): Transfere os registros de 
dados e registros de eventos do detector para o PC. 
Aplicável apenas aos detectores com a opção de registrador 
de dados.
As informações podem ser enviadas de três formas 
diferentes:
EVNT (Evento): Envia todos os registros de evento.
LAST (ÚLTIMO): Envie todos os registros de dados desde a 
última vez em que eles foram carregados.
ALL (Todos): Envia todos os registros de dados salvos para 
o detector.

Nota
O Bipe de Segurança não está ativado no menu de 
opções de usuário. Para ativar o bipe de segurança 
enquanto o detector estiver desativado, pressione 
continuamente C. Ao manter pressionada a tecla C, 
pressione A. Para mais informações, consulte o Manual 
do Usuário do GasAlert Extreme.
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Manutenção

Manutenção
Para manter o detector em boas condições operacionais, execute 
a manutenção básica a seguir conforme necessário:

• Calibre, teste e inspecione o detector em intervalos 
regulares.

• Mantenha um registro das operações de todos os 
eventos de manutenção, calibrações e alarme.

• Limpe o exterior com um pano úmido macio. Não use 
solventes, sabonetes ou polimentos.

• Não mergulhe o detector em líquidos.
Troca da Bateria ou Sensor

a Atenção
Para evitar possíveis ferimentos, faça o seguinte:
• Troque a bateria em uma área segura, livre de gases 

perigosos imediatamente quando os detectores entrarem 
em alarme de bateria fraca.

• Use apenas a bateria Panasonic CR-2PE/BN.
• Use uma faixa de pulso ou tornozelo de descargas 

eletrostáticas (ESD) ao substituir o sensor ou a bateria. 
Evite tocar nos componentes eletrônicos na PCB do 
detector ou provocar curtos circuitos no PCB.

• Use apenas o sensor projetado especificamente para o 
GasAlert Extreme. Caso contrário, o detector não 
monitorará o gás de alvo. Consulte as Peças e 
Acessórios de Reposição no Manual de Usuário do 
GasAlert Extreme.

• Depois de trocar um sensor, aguardue 5 minutos para o 
novo sensor estabilizar antes do uso. Para um sensor 
ETO ou NO, permite aguardar duas horas para o novo 

sensor estabilizar antes do uso.
• Não exponha um sensor a vapores de solventes 

orgânicos como vapores de tinta ou solventes orgânicos
Nota

Quando a bateria for removida do detector, o relógio 
retorna ao valor padrão. Consulte a Opção de Relógio 
no Manual do Usuário do GasAlert Extreme.

Para preservar a durabilidade da bateria, desative o detector 
quando ele não estiver em uso.
Para informações adicionais sobre os problemas causados por 
um sensor que requer calibração ou reposição, consulte a 
Solução de Problemas no Manual de Usuário do GasAlert 
Extreme.
Trocar a bateria
Para trocar uma bateria, faça o seguinte: Consulte Peças 
Internas do GasAlert Extreme e Vedações Internas do GasAlert 
Extreme. Troque as baterias em uma área segura, livre de gases 
perigosos.

1. Desative o detector.
2. Remova os quatro parafusos de máquina na tampa 

traseira e depois remova a tampa.
3. Remova a bateria.

 ec Atenção
Este instrumento tem uma bateria de lítio. Não misture ao 
fluxo de lixo sólido. As baterias usadas devem ser 
descartadas por um reciclador qualificado ou um 
manipulador de material perigoso.
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4. Insira a nova bateria.
5. Remonte o conector. Ao montar o detector, tenha 

cuidado com o seguinte:
• Limpe a vedação nas tampas frontal e traseira 

com um pano macio limpo e úmido. Não use 
solventes, sabonetes ou produtos de 
polimentos. Consulte Vedações Internas do 
GasAlert Extreme.

• Garanta que as tampas frontal e traseira 
estejam adequadamente alinhadas para 
assegurar uma vedação ambiental apropriada.

• Aplique torque nos parafusos a 3-4 pol-lbs em 
um padrão cruzado para assegurar uma 
vedação ambiental apropriada. Não aperte 
muito.

Trocar o sensor
Para trocar um sensor, faça o seguinte: Consulte Peças 
Internas do GasAlert Extreme e Vedações Internas do GasAlert 
Extreme.

1. Desative o detector.
2. Remova os quatro parafusos da máquina na tampa 

traseira e depois remova a tampa.
3. Remova os dois parafusos de máquina da PCB. 
4. Remova a PCB. Coloque a PCB em uma superfície 

limpa e não condutora.
5. Troque o sensor.

Nota

Aguarde cinco minutos para que o novo sensor 
estabilize antes da utilização. Para um novo sensor 
ETO ou NO, aguarde por duas horas até o novo 
sensor estabilizar antes de utilizá-lo.
6. Remonte o conector. Ao montar o detector, faça o 

seguinte:
• Limpe a vedação nas tampas frontal e traseira 

com um pano macio limpo e úmido. Não use 
solventes, sabonetes ou polimentos. Consulte 
Vedações Internas do GasAlert Extreme.

• Garanta que as tampas frontal e traseira 
estejam adequadamente alinhadas para 
assegurar uma vedação ambiental apropriada.

• Aplique torque nos parafusos a 3-4 pol-lbs em 
um padrão cruzado para assegurar uma 
vedação ambiental apropriada. Não aperte 
muito.

Limpar uma tela de sensor
Limpe ou troque a tela do sensor conforme necessário. Se 
forem necessárias telas do sensor de reposição, consulte as 
Peças e Acessórios de Reposição no Manual de Usuário do 
GasAlert Extreme.
Para limpar uma tela de sensor removida, conclua o seguinte. 
Consulte Peças Internas do GasAlert Extreme e Vedações 
Internas do GasAlert Extreme.

1. Desative o detector.
2. Remova os quatro parafusos de máquina na tampa 

traseira e depois remova a tampa.
3. Remova os dois parafusos de máquina da PCB. 
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Manutenção

4. Remova a PCB. Coloque a PCB em uma superfície 
limpa e não condutora.

5. Remova o sensor.
6. Com uma escova limpa e macia, lave a tela com água 

limpa e morna. 
7. Insira a tela do sensor com o lado brilhante voltado 

para a grelha do sensor.
Nota

Garanta que a tela esteja seca antes de reinserir no 
detector.
8. Remonte o conector. Ao montar o detector, tenha 

cuidado com o seguinte:
• Ao reinserir a tela do sensor no detector, garanta 

que a tela do sensor seja inserida com a face 
brilhante voltada para a grelha do sensor.

• Limpe a vedação em torno das pontas das 
tampas frontal e traseira com um pano macio 
limpo e úmido. Não use solventes, sabonetes ou 
polimentos. Consulte Vedações Internas do 
GasAlert Extreme.

• Garanta que as tampas frontal e traseira estejam 
adequadamente alinhadas para assegurar uma 
vedação ambiental apropriada.

• Aplique torque nos parafusos a 3-4 pol-lbs em 
um padrão cruzado para assegurar uma 
vedação ambiental apropriada. Não aperte 
muito.

Vedações Internas do GasAlert Extreme

Item Descrição 

1 Vedação

2 Tampa frontal

3 Tampa posterior
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Peças Internas do GasAlert Extreme

Item Descrição 

1 Parafusos traseiros do detector

2 Tampa posterior

3 Bateria 

4 Principais parafusos de PCB

5 Principal PCB

6 Sensor 

7 Telas do sensor

8 Tampa frontal
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Diretiva de WEEE e diretiva de bateria

Diretiva de WEEE e diretiva de bateria
O não cumprimento das seguintes instruções para remoção e 
descarte de baterias pode provocar curto, vazamento e/ou 
outros danos à bateria. Certifique-se de que um técnico 
qualificado realize os seguinte procedimentos.

Remoção e descarte de baterias
Apenas um técnico qualificado deve concluir os seguintes 
procedimentos. Consulte Peças Internas do GasAlert Extreme 
quanto às peças do detector.

Descarte a bateria de acordo com a legislação local.

1. Pressione e mantenha C para desativar o detector.

2. Remova os quatro parafusos de máquina na tampa 
traseira e depois remova a tampa.

3. Remova os dois parafusos de máquina da PCB.

4. Remova a PCB. Coloque a PCB em uma superfície 
limpa e não condutora.

5. Remova a bateria.

6. Descarte a bateria de acordo com a legislação local.

Especificações
Dimensões do instrumento:2,8 x 5,0 x 9,5 cm  
(1,1 x 2,0 x 3,75 pol.)
Peso: 82 g (2,9 oz.)
Temperatura de operação intrinsecamente segura
-40 °C to +50 °C (-40 °F to +122 °F)
Temperatura operacional, sensor específico:
H2S, SO2, HCN: -40°C a +50°C (-40°F a +122°F) 
CO: -30°C a +50°C (-22°F a +122°F) 
NH3 (faixa de nível máximo): -20°C a +40°C (-4°F a +104°F) 
Outros gases: -20°C a +50°C (-4°F a +122°F)
Umidade de operação:
CO, H2S, SO2, Cl2, HCN, NO2, NH3, PH3, ETO, NO, O3:  
 15% a 90% de umidade relativa (sem condensação) 
Cl2: 10% a 95% de umidade relativa (sem condensação) 
ClO2: 15% a 95% de umidade relativa (sem condensação) 
O2: 0% a 99% de umidade relativa (sem condensação)
Definições de alarme: Todas as definições são 
automaticamente exibidas durante o autoteste de inicialização.
Faixas de detector:
GasAlert Extreme O2: 0-30,0% de vol. (0,1% de incrementos 
de volume) 
GasAlert Extreme CO: 0 – 1000 ppm (incrementos de 1 ppm) 
GasAlert Extreme CO: (nível mínimo de H2): 0 – 1000 ppm 
(incrementos de 1 ppm) 
GasAlert Extreme H2S: 0 – 100 ppm (incrementos de 1 ppm) 
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GasAlert Extreme H2S (faixa de nível máx.): 0–500 ppm  
(incrementos de 1 ppm) 
GasAlert Extreme PH3: 0-5,0 ppm (incrementos de 0,1 ppm) 
GasAlert Extreme SO2: 0-100,0 ppm (incrementos de 0,1 ppm) 
GasAlert Extreme Cl2: 0-50,0 ppm (incrementos de 0,1 ppm) 
GasAlert Extreme NH3: 0-100 ppm (incrementos de 1 ppm) 
GasAlert Extreme NH3 (faixa de nível máximo): 0-400 ppm  
(incrementos de 1 ppm) 
GasAlert Extreme NO2: 0-100.0 ppm (incrementos de 0,1 ppm) 
GasAlert Extreme HCN: 0-30,0 ppm (incrementos de 0,1 ppm) 
GasAlert Extreme ETO: 0-100,0 ppm (incrementos de 0,1 ppm) 
GasAlert Extreme ClO2: 0-1,00 ppm (incrementos de 0,01 ppm) 
GasAlert Extreme O3: 0-1,00 ppm (incrementos de 0,01 ppm) 
GasAlert Extreme NO: 0-250 ppm (incrementos de 1 ppm)
Tipo de sensor: Célula eletroquímica de plug-in
Calibração: Auto zero, definir amplitude e sensor de amplitude
Sensor de oxigênio: Amplitude automática durante ativação 
(ativar/desativar)
Condições de alarme: Alarme TWA, alarme STEL, alarme de 
nível mínimo, alarme de nível máximo, alarme de sensor, 
alarme de bateria fraca, bipe de segurança, alarme de 
desligamento automático.
Alarme sonoro: 95 dB a 1 pés (0,3 m) normal
Alarme visual: Diodos de emissão de luz vermelha (LED)
Display: Display de cristal líquido (LCD) alfanumérico
Luz de fundo: Ativa automaticamente por três segundos 
sempre que há uma luz insuficiente a ser exibida no display 
LCD e durante condições de alarme (a menos que a luz de 

fundo seja ativada nas opções do usuário). Qualquer botão 
reativa a luz de fundo por 6 segundos.
Autoteste: Iniciado na ativação
Opções de campo do usuário: luz de fundo automático, 
proteção de senha, alarme com trava, trava de calibração 
vencida, seleção de idiomas, ativar/desativar calibração 
automática de oxigênio, intervalo de registro de dados, opção 
de transferência de dados, bipe de segurança, intervalo de 
calibração, modo invisível, ajustar definições de alarme, 
concentração de amplitude de calibração
Ano de fabricação: O ano de fabricação do detector é 
determinado a partir do número de série. O segundo e terceiro 
números após a primeira letra determinam o ano de fabricação.
Ex. J410-H001000 = ano de fabricação de 2010
Teste de bateria: A cada 0,5 segundos
Bateria: 3 V, lítio, Panasonic CR-2PE/BN
Registros de eventos: Um máximo de dez eventos são 
armazenados. Quando dez eventos tiverem sido registrados, o 
próximo evento substitui o registro do evento mais antigo.
Garantia: 2 anos, incluindo sensores (sensor de Cl2, NH3, O3, 
ETO e ClO2 de um ano)
Segurança intrínseca: 
Classificado pela UL segundo os padrões dos EUA e Canadá 
como intrinsecamente seguros para Classe I, Divisão 1, Grupo 
A, B, C, D e Classe II, Grupo E, F, G
Proteção Europeia contra Explosivos  
CE 0539 g II 1G  
Ex ia IIC T4 Ga DEMKO 04 ATEX 0336363X
IECEx Ex ia IIC T4 Ga IECEx UL 08.0001X
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Especificações

Tipo ABS aprovado: VA-348-169-X
KTL 12KB4BO-0199X1

Inmetro: Ex ia IIC T4 Ga DNV 12.0137 X
Classificações e Certificações
O GasAlertExtreme está em conformidade com as seguintes 
normas:
UL 913 8th Edition
CSA C22.2 No. 157-92:2012
EN 60079-0:2012 +A11:2013
EN 60079-11:2012
IEC 60079-0:2011
IEC 60079-11:2011

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os 
limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a 
Parte 15 das Normas da FCC e os requisitos de Interferência 
Eletromagnética (EMI) canadenses ICES-003. Esses limites 
são projetados para proporcionar uma proteção razoável contra 
a interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse 
equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com 
as instruções, pode causar interferência prejudicial às 
comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que 
não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se 
este equipamento provocar interferência prejudicial à recepção 
de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando-se e 
desligando-se o equipamento, recomendamos que o usuário 
tente corrigir a interferência por uma ou mais das medidas a 
seguir:
Reoriente ou reposicione a antena receptora.
Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente 
daquele ao qual o receptor está conectado.
Consulte o representante ou um técnico de rádio/TV 
experiente.

1. http://www.honeywellanalytics.com/~/media/honeywell-analytics/products/gasalert-extreme/documents/certifications/
koreanexcertificate_bw_gaextreme_12kb4bo0199x-(2).pdf?la=en

http://www.honeywellanalytics.com/~/media/honeywell-analytics/products/gasalert-extreme/documents/certifications/koreanexcertificate_bw_gaextreme_12kb4bo0199x-(2).pdf?la=en
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