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Precauções de operação 
 
Este detector de gás é um detector de gás que detecta gases tóxicos no ar e dispara um alarme de gás. 
O detector de gás é uma unidade de segurança, não um analisador ou densitômetro que executa 
medições/análises qualitativas/quantitativas para gases. 
Compreenda na íntegra os pontos seguintes antes de usá-lo, para que possa ser usado adequadamente. 
 
1. O detector pode ser interferido por outros gases que não o gás a ser detectado, solventes, vapores, 

etc. 
 Observe que o alarme pode disparar devido a interferências. Além disso, pode flutuar devido a 

alterações ambientais (temperatura, umidade, etc.) no local da instalação. 
  
 
2. O alarme tem de ser definido dentro de uma faixa onde o desempenho do detector possa estar 

garantido. 
 Em instalações em conformidade com a Lei de Segurança de Gás de Alta Pressão, uma configuração 

de alarme abaixo de nosso ponto de ajuste de alarme padrão (valor limite) pode acionar um alarme 
falso. 

 
3. Esta é uma unidade de segurança, não uma unidade de controle. 
 A saída de contato do alarme do detector deve ser usada para uma lâmpada/buzina de alarme externa, 

enquanto a saída do sinal analógico deve ser usada para um indicador ou registrador externo. 
 
4. Como o ponto de contato do sensor de gás é feito de membrana polimérica porosa, a repelência à 

água da membrana é deteriorada por solventes, causando assim um vazamento eletrolítico de seu 
interior. 

 Não usar solventes perto do detector. Se um solvente for usado por razões inevitáveis, prenda o filtro 
recomendado à entrada do detector de gás enquanto estiver usando o solvente e por uma hora depois 
disso. 

 
5. Para manutenção do detector, este tem de submeter-se a manutenção regular, incluindo a substituição 

e o ajuste das peças de substituição regular, conforme especificado no manual de instruções. Além 
disso, como esta é uma unidade de segurança, recomenda-se que uma manutenção regular e uma 
calibração sejam realizadas a cada seis meses, de acordo com os regulamentos. 
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 Esboço do produto 
 
 
 
 

1-1. Prefácio 
 
Obrigado por ter escolhido o nosso transmissor inteligente/cabeça detectora de gás SD-1EC. Verifique se 
o número do modelo do produto que adquiriu está incluído nas especificações deste manual. 
Este manual explica como utilizar o detector e as suas especificações. Contém informações necessárias 
para utilizar adequadamente o detector de gás. Não só os usuários iniciantes, mas também os usuários 
que já usaram o produto devem ler e entender o manual de instruções para aprimorar o conhecimento e a 
experiência antes de usar o detector. 
Embora o número de dígitos a ser exibido varie dependendo da faixa de detecção, este manual fornece 
explicações usando uma faixa de detecção de 0 - 150 ppm como exemplos (como exemplos do visor 
LED). 
 
 

1-2. Uso previsto 
 
 Este detector é uma cabeça detectora de gás do tipo fixo que detecta vazamentos de gases tóxicos e 

efetua a ativação de um alarme quando a concentração de gás está acima do valor predefinido. 
O detector é uma unidade de segurança, não um analisador ou densitômetro que executa medições 
análises qualitativas/quantitativas para gases. Compreenda na íntegra as características do detector 
antes de usá-lo, para que possa ser usado adequadamente. 

 O detector detecta anomalias no ar causadas pela presença de gases ou outros motivos (vazamento) 
com o sensor de gás integrado. As concentrações de gases detectados são exibidas no LED de sete 
segmentos. 

 O detector tem um contato de alarme integrado e pode ser usado como um alarme de gás, alarme de 
falha ou alarme comum (gás, falha). 

 O detector faz sair a concentração de gás em 4 - 20 mA. 
 
 

1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA 
 

 PERIGO 
Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos graves 
para a vida, saúde ou propriedade. 

 AVISO 
Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos graves 
para a saúde ou propriedade. 

 CUIDADO 
Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos 
menores para a saúde ou propriedade. 

NOTA Esta mensagem indica aconselhamento sobre o manuseio. 
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NOTA 
・ São utilizados parafusos de cabeça sextavada com classe de resistência "A2-70”. 

Quando o perder ou substituir um parafuso, recomendamos que pergunte ao nosso escritório de vendas 
local mais próximo. 

・ Graxa especificada pela RIKEN KEIKI : BARRIERTA JFE 552 (fabricada por NOK KLUBER) 
Se não puder preparar a graxa especificada, use uma que atenda aos seguintes requisitos. 

1. O material não endurece devido à deterioração 
2. Livre de solventes voláteis 
3. O material não causa corrosão na superfície 
4. Sem silicone 
5. A validação da adequação depende das especificações do fabricante da graxa lubrificante 

 
  

Direção de instalação da cabeça detectora 
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<Resposta a alarme de gás> 
Um valor de concentração de gás ultrapassa o ponto de ajuste do alarme. 
Quando um alarme de gás disparar, tome ações em conformidade com suas regras de gerenciamento de 
alarme de gás. 
Normalmente, tome as ações seguintes. 
 
 Verifique a leitura do detector. 

 
NOTA 
Se um vazamento de gás for temporário, a leitura poderá já ter descido ao verificá-lo. Além disso, quando 
um alarme dispara devido a ruído ou outras condições incidentais que não sejam um gás, a leitura poderá 
já ter descido. 
 
 
 Com base em suas regras de gerenciamento de alarme de gás, ninguém está autorizado a 

acessar à zona monitorada para garantir a segurança. 
 Se o visor de concentração do gás continuar a ser exibido, feche a válvula do gás principal e, em 

seguida, verifique se a leitura da concentração de gás desceu. 
 Acesse ao ponto de vazamento de gás, equipado com uma engrenagem protetora para evitar 

perigos causados pela probabilidade de gases remanescentes e verifique se os gases 
permanecem ou não usando um detector de gás portátil. 

 Verifique se o ponto está livre de perigos e tome ações para corrigir o vazamento de gás. 
 
 

6-2. Ativação do alarme de falha 
 
É disparado um alarme quando o detector detecta anomalias. Após um alarme de falha ter disparado, a 
luz de falha (amarela) acende e exibe-se uma mensagem de erro no LED. Determine as causas e tome as 
ações adequadas. 
Após o detector ter retornado com sucesso da falha, reinicia com o processo executado normalmente logo 
após ter sido ligado (ligação inicial). 
Se o detector tiver problemas e funcionar mal repetidamente, contate imediatamente a RIKEN KEIKI. 
 
 
<Operação do visor> 
 
Visor de detalhes de falhas 
Exibe uma mensagem a indicar os detalhes da falha. 
 
Luz de falha (FAULT: amarela) 
Acende quando ocorre uma falha. 
 
NOTA 
Para mais informações sobre anomalias (mensagens de erro), consulte ‘9. Resolução de problemas'. 
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 Manutenção 
 
 
 
 
O detector de gás é um instrumento importante para fins de segurança. 
Para manter o desempenho do detector de gás e melhorar a confiabilidade da segurança, execute uma 
manutenção regular. 
 

7-1. Intervalos e itens de manutenção 
 
 Manutenção diária: Execute a manutenção antes de começar a trabalhar. 
 Manutenção mensal: Execute a manutenção no circuito do alarme (teste do alarme) uma vez por 

mês. 
 Manutenção regular: Execute a manutenção uma vez ou mais a cada seis meses para manter o 

desempenho como uma unidade de segurança. 
 

Item de 
manutenção 

Conteúdo da manutenção 
Manuten- 
ção diária 

Manuten- 
ção 

mensal 

Manuten- 
ção 

regular 
Verificação da 
fonte de 
alimentação 

Verifique se a luz de alimentação acende. 
○ ○ ○ 

Verificação do 
visor de 
concentração 

Verifique se o valor do visor de concentração é 
zero. Quando a leitura for incorreta, execute o 
ajuste zero após garantir que não existem gases 
de interferência ao redor do mesmo. 

○ ○ ○ 

Teste do alarme Inspecione o circuito do alarme usando a função 
teste do alarme. 

－ ○ ○ 

Ajuste de 
amplitude 

Realize o ajuste de amplitude usando o gás de 
calibração. 

－ － ○ 

Verificação do 
alarme de gás 

Verifique o alarme de gás usando o gás de 
calibração. 

－ － ○ 

 
<Sobre os Serviços de Manutenção> 
 Fornecemos serviços de manutenção regular, incluindo ajuste de amplitude, outros ajustes e 

manutenção. 
Para efetuar a calibração do gás, são necessárias ferramentas específicas, tais como uma botija 
de gás de concentração e do saco de amostragem de gás especificados. 
Nossos engenheiros de serviço qualificados têm especialização e conhecimento das ferramentas 
específicas usadas para serviços, juntamente com outros produtos. Para manter o funcionamento 
em segurança do detector, use nosso serviço de manutenção. 

 Os seguintes são serviços de manutenção típicos. Para mais informações, entre em contato com 
a RIKEN KEIKI. 
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Serviços principais 
 
Verificação da 
fonte de 
alimentação 

: Verifica a voltagem da fonte de alimentação. 
Verifica se a luz de alimentação acende. 
(Verifica se os pontos relevantes podem ser identificados no sistema.) 
Quando é usada uma UPS (sistema de alimentação ininterrupta), verifica a operação com 
a UPS.) 

Verificação do 
visor de 
concentração 

: Verifica se o valor da concentração é zero usando um gás zero. 
Executa o ajuste zero (ajuste do ar fresco) se a leitura for incorreta. 

Teste do 
alarme 

: Inspeciona o circuito do alarme usando a função teste do alarme. 
 Verifica as luzes do alarme. (Verifica a ativação ALM). 

 Verifica o alarme externo. (Verifica a ativação do alarme externo, como uma 
buzina.) 

Ajuste de 
amplitude 

: Realiza o ajuste de amplitude usando o gás de calibração. 

Verificação do 
alarme de gás 

: Verifica o alarme de gás usando o gás de calibração. 
 Verifica o alarme. (Verifica o acionamento do alarme quando o ponto de ajuste do 

alarme é atingido.) 
 Verifica o tempo de atraso. (Verifica o tempo de atraso até que o alarme seja 

disparado.) 
 Verifica as luzes do alarme. (Verifica a ativação ALM). 
 Verifica o alarme externo. (Verifica a ativação de alarmes externos, tais como uma 

buzina ou um sinal de reinicialização.) 
Limpeza e 
reparo do 
dispositivo 
(Diagnóstico 
visual) 

: Verifique se existe pó ou danos na superfície, na tampa ou nas peças internas do 
detector. Limpe e repare tais peças do detector. 
Substitua as peças que estejam rachadas ou danificadas. 

Verificação de 
operação do 
dispositivo 

: Use as teclas para verificar o funcionamento de funções e parâmetros. 

Substituição 
de peças 
consumíveis 

: Substitua as peças consumíveis, tais como um sensor. 
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 Resolução de problemas 
 
 
 
 
A resolução de problemas não explica as causas de todas as anomalias que ocorrem no detector. 
Simplesmente ajuda a encontrar as causas de anomalias que ocorrem frequentemente. Se o detector 
mostrar um sintoma que não esteja explicado neste manual, ou ainda tenha anomalias apesar de se 
tomarem ações de correção, contate o nosso departamento de vendas no estrangeiro ou os 
representantes locais. 
 
<Anomalias na Unidade> 

Sintoma/visor FAULT Causas Ações 

A alimentação 
não pode ser 

ligada. 
― 

A ligação não está correta. Conecte a ligação corretamente. 
A placa terminal está 
removida. Conecte a placa terminal corretamente. 

Anomalias/falha de 
energia momentâneas do 
sistema de alimentação. 

Forneça a voltagem nominal.  
Tome medidas tais como verificar ou adicionar 
a UPS, o filtro em linha da fonte de alimentação 
e o transformador de isolamento. 

Anomalias do cabo 
(circuito aberto/não 
conectado/curto-circuito) 

Verifique a ligação do detector e os dispositivos 
relacionados periféricos. 

Operações 
anormais ― Perturbações por ruído de 

pico súbito, etc. 

Desligue e reinicie a unidade do alarme / 
indicador.  
Se tal sintoma se observar frequentemente, 
tome as medidas adequadas para eliminar o 
ruído. 

Anomalias do 
sensor 
[E-1] 

● 

O sensor não está 
conectado, ou está 
conectado incorretamente. 

Verifique se o cabo está firmemente fixado na 
placa terminal. 

A flutuação zero causada 
por alterações ambientais 
ou deterioração por 
envelhecimento está fora 
da faixa do seguidor zero. 

Execute o ajuste zero. Se o sintoma persistir 
após o ajuste zero, substitua o sensor por um 
novo. 

Falhas do sensor Substitua o sensor por um novo. 

Anomalias do 
sistema 

[E-9] 
● 

A voltagem nominal não é 
fornecida para o detector. 

Verifique a fonte de alimentação e forneça a 
voltagem nominal. 

Anomalias da ROM, RAM, 
ou EEPROM dentro do 
detector. 

Contate o nosso departamento de vendas no 
estrangeiro ou os representantes locais. 

A saída externa 4 - 20 mA 
não é produzida 
corretamente 

Verificar se o cabo para saída externa está 
conectado corretamente. (Deterioração do 
cabo, conexão do sistema host, etc.). 
Se a saída não for necessária, conectar uma 
resistência ao terminal, como mencionado em 
P18. 
Se estiver conectado corretamente, entre em 
contato com nosso departamento de vendas no 
exterior ou com agentes locais, pois pode 
ocorrer uma falha dentro deste detector. 
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<Anomalias das Leituras> 
Sintomas Causas Ações 

A leitura sobe (desce) e 
permanece inalterada. 

Flutuação da saída 
do sensor. 

Execute o ajuste zero. 

Presença de gás de 
interferência 

Perturbações por gases de interferência, tais como 
solventes, não podem ser eliminadas completamente. 

Vazão lenta 

Uma quantidade muito pequena do gás a ser 
detectado pode estar vazando (vazão lenta). Se 
ignorar isso pode causar perigos. Tome uma medida 
de correção, por ex., tomando ações como as para o 
alarme de gás. 

Alterações 
ambientais 

Efetue o ajuste zero (ajuste do AIR). 

Um alarme de gás 
dispara apesar de não 
existir vazão de gás e 
não haver outras 
anomalias no ponto de 
detecção. 

Presença de gás de 
interferência 

Perturbações por gases de interferência, tais como 
solventes, não podem ser eliminadas completamente. 

Perturbação por 
ruído 

Desligue e reinicie o detector.  
Se tal sintoma se observar frequentemente, tome as 
medidas adequadas para eliminar o ruído. 

Alteração súbita no 
ambiente. 

Quando o ambiente (temperatura, etc.) muda 
subitamente, o detector não pode ajustar-se e é 
afetado por isso. 
Em alguns casos, o detector dispara um alarme de 
indicação.  
Como o detector não pode ser usado sob alterações 
ambientais frequentes e súbitas, o usuário deve tomar 
quaisquer ações preventivas para eliminá-las. 

Resposta lenta 
Sensibilidade do 
sensor deteriorada 

Substitua o sensor por um novo. 

Impossível efetuar o 
ajuste de amplitude 

Concentração do 
gás de calibração 
inadequada 

Use o gás de calibração adequado. 

Sensibilidade do 
sensor deteriorada 

Substitua o sensor por um novo. 
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 Especificações do produto 
 
 

10-1. Lista de especificações 
 
<Especificações ATEX/IECEx/INMETRO> 

Modelo SD-1EC 
Princípio de detecção Método eletroquímico 
Gás detectável H2S/CO 
Visor de concentração do gás LED (4 dígitos・7 segmentos) 
Faixa de medição H2S：0 - 30 ppm ou 0 - 50 ppm ou 0 - 100 ppm 

CO：0 - 75 ppm ou 0 - 150 ppm ou 0 - 200 ppm ou 0 - 250 ppm ou 0 - 300 ppm 
Resolução Depende da faixa de medição 
Método de detecção Método de difusão 
Ponto predefinido de alarme Depende do gás detectável 
Indicação de potência Iluminação da lâmpada POWER (verde) 
Saída Sinal de concentração de gás 

Contato do alarme (alarme de gás ou alarme de problema ou Gás・Problema alarme comum) 
Precisão do alarme 
(Sob uma condição idêntica) 

Menos de ±30 % para o valor do ponto de ajuste de alarme 

Tempo de atraso de alarme 
(Sob uma condição idêntica) 

Menos que 30 seg 
(ao introduzir 1,6 vezes mais gás do que o valor do ponto de ajuste de alarme) 

Tipo de alarme de gás Alarme único(H) 
Indicação do alarme de gás Iluminação da lâmpada ALM (vermelha) 
Ação do alarme de gás Autorrecuperação 
Alarme de problema・

Autodiagnóstico 
Falha do sistema/Falha do sensor 

Indicação de problema do 
alarme 

Iluminação da lâmpada FAULT (amarela)/monitor de conteúdo 

Ação de alarme de problema Autorrecuperação 
Contato do alarme Contato sem voltagem 1a・Sem estímulo em normal (estímulo em alarme) ou estímulo em 

normal (sem estímulo em alarme) 
Capacidade de contato 250 V CA - 0,5 A/30 V CC - 0,5 A (carga resistiva) 
Esquema de transmissão Transmissão analógica a três fios 

(em comum com a fonte de alimentação< fonte de alimentação,sinal,comum>) 
Especificação da transmissão 4 - 20 mA CC (resistência linear/carga inferior a 300 Ω) 
Cabo de transmissão CVVS 1,25 mm2 ou 2,0 mm2 - 3-núcleos (quando o contato não é usado) 

CVVS 1,25 mm2 ou 2.0 mm2 - 5-núcleos (quando o contato é usado) 
Distância de transmissão Menos que 1,25 km no caso de CVVS 1,25 mm2 

Menos que 2,0 km no caso de CVVS 2,0 mm2 
Fonte de alimentação 24 V CC ±10 % 
Consumo de energia MAX. 1,1 W 
Porto de cabeamento Adaptador A<NPT1/2> ou Adaptador B<NPT3/4> ou Adaptador <M20 × 1,5> ou Método de 

embalagem à prova de chamas<G3/4>(Cabos compatíveis φ9,6 - 13,0 mm no diâmetro 
externo) 

Ligação inicial Aprox. 25 sec 
Temperatura de operação -10 - +40 °C(sem rápida variação) 
Umidade de operação UR 30 - 80 % (sem condensação) 
Estrutura Tipo de montagem na parede 
Estrutura contra explosão Estrutura à prova de chamas 
Grau de proteção contra 
explosão 

Ⅱ2G Ex db ⅡC T6 Gb (ATEX) / Ex db ⅡC T6 Gb (IECEx/INMETRO) 

Outras dimensões Aprox. 148 (L) × 203 (A) × 88 (D) mm (excluindo projeção) 
Peso Aprox. 2,2 kg 
Cor Munsell 7.5BG5/2 
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<Especificações TIIS> 

Modelo SD-1EC 
Princípio de detecção Método eletroquímico 
Gás detectável H2S/CO 
Visor de concentração do gás LED (4 dígitos・7 segmentos) 
Faixa de medição H2S：0 - 30 ppm ou 0 - 50 ppm ou 0 - 100 ppm 

CO：0 - 75 ppm ou 0 - 150 ppm ou 0 - 200 ppm ou 0 - 250 ppm ou 0 - 300 ppm 
Resolução Depende da faixa de medição 
Método de detecção Método de difusão 
Ponto predefinido de alarme Depende do gás detectável 
Indicação de potência Iluminação da lâmpada POWER (verde) 
Saída Sinal de concentração de gás 

Contato do alarme (alarme de gás ou alarme de problema ou Gás・Problema alarme comum) 
Precisão do alarme 
(Sob uma condição idêntica) 

Dentro de ±30 % do valor do ponto de ajuste do alarme 

Tempo de atraso de alarme 
(Sob uma condição idêntica) 

Dentro de 30 seg  
(ao introduzir 1,6 vezes mais gás do que o valor do ponto de ajuste de alarme) 

Tipo de alarme de gás Alarme único (H) 
Indicação do alarme de gás Iluminação da lâmpada ALM (vermelha) 
Ação do alarme de gás Autorrecuperação 
Alarme de problema・

Autodiagnóstico 
Falha do sistema/Falha do sensor 

Indicação de problema do 
alarme 

Iluminação da lâmpada FAULT (amarela)/monitor de conteúdo 

Ação de alarme de problema Autorrecuperação 
Contato do alarme Contato sem voltagem 1a・Sem estímulo em normal (estímulo em alarme) ou estímulo em 

normal (sem estímulo em alarme) 
Capacidade de contato 250 V CA - 0,5 A/30 V CC - 0,5 A (carga resistiva) 
Esquema de transmissão Transmissão analógica a três fios 

(em comum com a fonte de alimentação< fonte de alimentação,sinal,comum>) 
Especificação da transmissão 4 - 20 mA CC (resistência linear/carga inferior a 300 Ω) 
Cabo de transmissão CVVS 1,25 mm2 ou 2,0 mm2 - 3-núcleos (quando o contato não é usado) 

CVVS 1,25 mm2 ou 2,0 mm2 - 5-núcleos (quando o contato é usado) 

Distância de transmissão Menos que 1,25 km no caso de CVVS 1,25 mm2 
Menos que 2,0 km no caso de CVVS 2,0 mm2 

Fonte de alimentação 24 V CC ± 10 % 
Consumo de energia MAX. 1,1 W 
Porto de cabeamento Método de embalagem à prova de fogo<G3/4> (Cabos compatíveis φ9,6 - 13,0 mm no 

diâmetro externo ) 
Ligação inicial Aprox. 25 sec 
Temperatura de operação -10 - +40 °C (sem rápida variação) 
Umidade de operação UR 30 - 80 % (sem condensação) 
Estrutura Tipo de montagem na parede 
Estrutura contra explosão Estrutura à prova de chamas 
Grau de proteção contra 
explosão 

Ex d ⅡC T6 X (TIIS<Japão>) 

Outras dimensões Aprox. 148 (L) × 203 (A) × 88 (D) mm (excluindo projeção) 
Peso Aprox. 2,2 kg 
Cor Munsell 7.5BG5/2 
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Tipo eletroquímico 
Este é um princípio do sensor instalado na cabeça detectora. 
Veja o ‘10-2. Princípio de detecção’ para detalhes. 

Ligação inicial 
A saída da cabeça do detector flutua durante algum tempo após ligar a alimentação.  
Esta é uma função que serve para evitar o disparo de um alarme durante esse 
tempo. 

Escala máxima Valor máximo da faixa de detecção. 

ppm 
Uma unidade de concentração que significa uma parte por milhão do gás 
combustível a detectar. 

Calibração Ajusta as leituras para o valor do gás de calibração usando o gás de calibração. 
Supressão zero Uma função para cortar a flutuação específica que o sensor tem. 
Tempo de atraso de 
alarme 

Uma função que suspende temporariamente a ativação para evitar que um alarme 
falso seja causado por ruído a partir do exterior. 

INHIBIT 
A função de detecção do gás é suspendida temporariamente durante a manutenção, 
etc., do detector. 
A isto também se chama “avanço de ponto”, que tem a mesma função. 
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