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 Visão geral do produto 
 
 
 

1-1. Introdução 
Obrigado por ter adquirido o Monitor de Gás Portátil GX-3R (a seguir designado como “produto”). Em 
primeiro lugar, confirme se o número do modelo do produto que adquiriu corresponde ao número do 
modelo do produto coberto neste manual. 
 
O produto deve ser usado somente por profissionais devidamente treinados.  
Os procedimentos de manutenção descritos neste manual devem ser executados somente por 
profissionais devidamente treinados. Qualquer procedimento de manutenção não descrito neste manual 
deve ser executado pela Riken Keiki ou por nossos engenheiros de serviço certificados. Por favor, entre 
em contato com a Riken Keiki. 
 
Este manual descreve como usar o produto e fornece especificações sobre o mesmo. Certifique-se de ter 
lido e entendido completamente o conteúdo deste manual antes de usar o produto. Isso se aplica tanto 
aos usuários iniciantes quanto àqueles que já usaram o produto anteriormente. 
Mantenha este manual em um local seguro para referência futura. 
 
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio a fim de permitir melhorias no produto. 
Qualquer duplicação ou reprodução deste manual sem permissão é proibida, em parte ou em totalidade. 
 
Além deste manual, também são fornecidos manuais para produtos opcionais (vendidos separadamente). 
Consulte seus manuais em conjunto com este manual quando usar produtos opcionais (vendidos 
separadamente): 

1) Manual de Operação da Unidade de Bomba RP-3R (PT0pt-166) 
2) Manual de Operação do Software do Programa de Gerenciamento de Registro de Dados 

SW-GX-3R (PT0pt-178) 
3) Manual de Operação da Estação de Acoplamento SDM-3R (PT0pt-167) 

 
Independentemente do período de garantia, a Riken Keiki não aceita qualquer responsabilidade por 
acidentes ou danos resultantes do uso do produto.  
Certifique-se de ler a política de garantia estabelecida. 
 
 

1-2. Utilização prevista 
O produto é um monitor multigás equipado com até três tipos de sensores para permitir a detecção de 
quatro tipos diferentes de gás usando uma única unidade. 
 
O produto está disponível em vários tipos diferentes, dependendo das combinações de gases alvo de 
detecção. Verifique as especificações antes de usar para confirmar que os gases corretos serão 
detectados de acordo com a finalidade pretendida. 
 
O produto é um detector de gás projetado para medir as concentrações de produtos químicos no ar em 
ambientes de trabalho. Ele mede as concentrações de gases tóxicos, gases combustíveis e oxigênio aos 
quais está exposto e emite um alarme se as concentrações excederem os níveis predefinidos, alertando 
os usuários dos perigos de envenenamento por gás e por falta de oxigênio. 
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<Lista de gases alvo de detecção (modelos com sensores instalados) por tipo> 

Tipo 

Gases alvo de detecção (modelos com sensores instalados) 
Gás 

combustível 
<HC ou CH4> 
(NCR-6309) 

Oxigênio 
(ESR-X13P) 

Monóxido de 
carbono/sulfato de 

hidrogênio 
(ESR-A1DP) 

Sulfato de 
hidrogênio 
(ESR-A13i) 

Monóxido 
de carbono 
(ESR-A13P) 

Monóxido de 
carbono 

(ESR-A1CP)* 

Tipo A       
Tipo B       
Tipo C       

Tipo CH       
Tipo D       
Tipo E       
Tipo F       

Tipo FH       
Tipo G       
Tipo I       

Tipo IH       
Tipo K       

 
* O sensor de monóxido de carbono (ESR-A1CP) inclui uma função de correção para reduzir a 

interferência devido ao hidrogênio. Essa função funciona para concentrações de hidrogênio até 
2.000 ppm. 
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2-4. Informação de Segurança sobre especificações 
ATEX/IECEx 

O produto pode ser equipado com até três tipos de sensores para detectar até quatro tipos diferentes de 
gás. 
Não carregue o produto em áreas perigosas. 

 

Especificações de proteção contra explosão 
・Ex ia llC Ta Ga 
・ll1G Ex da ia llC T4 Ga 

 
・ Faixa de temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C 
・ Faixa de temperatura ambiente (para carregamento): 0 °C a +40 °C 
 

Especificações elétricas 
 
Números de certificados 

・ IECEx : IECEx DEK 17.0050X 
・ ATEX  : DEKRA 17 ATEX 0103X 

 
Normas aplicáveis 

・ IEC 60079-0: 2017 ・ EN IEC 60079-0:2018 
・ IEC 60079-1: 2014-06 ・ EN60079-1:2014 
・ IEC 60079-11: 2011 ・ EN60079-11:2012 
 ・ EN50303:2000 

 
Precauções 

・ Não carregue o produto em áreas perigosas. 
・ Use o carregador específico para carregar o produto. 
・ Não tente desmontar nem alterar o produto. 
 

INST. N.º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 A B C D E 
A: Ano de fabricação (0 a 9) 
B: Mês de fabricação (1 a 9 para janeiro a setembro, X para outubro, Y para novembro, Z para 

dezembro) 
C: Lote de fabricação 
D: Número de série 
E: Código de fábrica 

 
 
 

   2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão
 Telefone: +81-3-3966-1113 
 Fax: +81-3-3558-9110  
 E-mail: intdept@rikenkeiki.co.jp 
 Website: https://www.rikenkeiki.co.jp 
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 Configuração do produto 
 
 
 

3-1. Unidade principal e acessórios padrão 
Abra a caixa e a embalagem e inspecione o produto e acessórios. 
Se alguma coisa estiver faltando, contate a Riken Keiki. 
 
 

Unidade principal 
Para obter informações detalhadas sobre os nomes e funções das peças do produto e o visor LCD, 
consulte “3-2. Nomes das peças e funções” na página 14. 
 

 
Unidade principal GX-3R 
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NOTA 
 As configurações padrão são as descritas na tabela acima. 
 Os pontos de ajuste do alarme indicados para o primeiro alarme (WARNING), segundo alarme 

(ALARM), terceiro alarme (ALARM H), alarme TWA e alarme STEL na tabela acima podem ser 
alterados. Para obter informações sobre como alterar os pontos de ajuste do alarme, consulte “6-4-5. 
Configuração do ponto de ajuste do alarme” na página 50. (Para itens com “-” mostrado, o ponto de 
ajuste não pode ser alterado.) 

 O alarme MOVER (falha do sensor negativo) é acionado quando o ponto zero mergulha no lado 
negativo. 
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5-3. Inicialização 
Quando a alimentação é ligada, várias configurações, incluindo a data e a hora e os pontos de ajuste do 
alarme, são exibidas e, em seguida, a tela do modo de medição é exibida. 
 
 

Ligando 

 
 

Mantenha pressionado o botão POWER 
(durante, pelo menos, 3 segundos) até a 
buzina soar. 
A alimentação liga. 
 
 

 

 Todo o visor LCD acende. 
 

 

NOTA 
 Quando a alimentação é ligada, o LCD, as lâmpadas e a buzina começam a funcionar e o produto 

vibra. Antes de usar o produto, verifique se essas operações funcionam corretamente. 
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6-2. Configurações do modo de exibição 
Mude para o modo de exibição a partir da tela de medição, e verifique e altere as configurações no modo 
de exibição. 
 

 

6-2-1. Apagar o visor do valor PEAK 
Limpa o valor PEAK (a concentração máxima de gás ou a concentração mínima de oxigênio medida desde 
que a alimentação foi ligada). 
 

1 Pressione o botão MODE na tela de medição para exibir a tela PEAK. 

2 Mantenha o botão AIR pressionado. 

 

   

  

 

   

3 Solte o botão AIR quando“RELEASE” for 
exibido na tela. 
 

 

 O valor PEAK é apagado e“END” aparece antes que 
o visor retorne à tela no Passo 1. 
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NOTA 
 A seleção do gás de conversão combustível é exibida para CH4 e i-C4H10. 
 Não aparece se “Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR” estiver desativado no 

modo usuário. 
 Para cancelar antes de terminar as alterações nas configurações, mantenha pressionado o botão 

AIR e o botão MODE ao mesmo tempo. O visor retorna ao modo de exibição. 
 A precisão do alarme e o tempo de atraso do alarme mostrado na lista de especificações aplicam-se 

apenas ao gás de calibração. 
 O visor de concentração quando convertida deve ser tratada como aproximada. Para exibir 

concentrações precisas, deve executar a calibração usando o gás-alvo. Para executar o ajuste de 
amplitude usando o gás-alvo, entre em contato com a Riken Keiki. 

 Para obter informações sobre a lista de gases que podem ser convertidos, consulte a “Lista de 
gases de conversão combustíveis” na página 33. 

 Este produto é fornecido com vários modelos, dependendo do gás combustível detectado. 
Dependendo dos modelos específicos, determinados tipos de gás podem não ser convertidos. 
Consulte a “Lista de gases de conversão combustíveis”. 

 Mesmo se um gás de conversão combustível for selecionado, as indicações serão fornecidas se 
outros gases combustíveis estiverem presentes no ambiente de uso. 

 No entanto, se o hidrogênio (H2) for selecionado como um gás de conversão, nenhuma indicação 
será emitida, mesmo se presente no ambiente de uso para “Conversão quando a conversão for 
restrita” na “Lista de gases de conversão combustíveis”. 

 Se a conversão for usada, a precisão da indicação do produto não será alcançada. 
 
 
 

1 Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela 
LIST. 

     

2 Pressione várias vezes o botão AIR para 
exibir o gás combustível que deseja 
alterar. 
Pressionar o botão AIR percorre a lista de gases 
combustíveis. 
A configuração padrão é o gás de calibração para o 
sensor de gás combustível. 

 

3 Pressione o botão MODE quando o gás 
combustível a ser alterado for exibido 
na tela. 

 

 Aparece “END” e o visor retorna à tela no Passo 1.  
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6-2-3. Configuração da bateria de vida longa 
Ativa / desativa a configuração da bateria de vida longa. A configuração padrão é “OFF”. 
Quando definido para “ON”, a concentração de gás combustível é atualizada a cada 15 segundos, em vez 
de a cada 5 segundos. 
 
NOTA 
 A configuração é mantida mesmo quando a alimentação é desligada. 
 Não aparece se “Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR” estiver desativado. 
 Se a configuração de bateria de vida longa estiver ativada, nenhum alarme de sensor negativo será 

emitido para o sensor de gás combustível. 
 O “L” acende na parte superior da tela quando a configuração da bateria de vida longa estiver 

ativada. 

 

 
 

1 Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela 
LONG.BATT. 

     

2 Pressione o botão AIR para selecionar 
“ON” ou “OFF”. 
A configuração padrão é “OFF”. 

 

3 Pressione o botão MODE.  

 Aparece “END” e o visor retorna à tela no Passo 1.  
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6-2-4. Visor de dados de calibração 
Exibe o tipo de gás calibrado e a data de calibração. 
 
NOTA 
 Os dados de calibração não são exibidos se a configuração da data de vencimento da calibração 

estiver desativada no modo usuário. Os dados de calibração são exibidos somente nos 
ATEX/IECEx. 

 
 
 

1 Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela 
CAL DATA. 

        

2 Pressione o botão AIR para selecionar “YES” ou “NO”. 
Pressionar o botão AIR circula a exibição de “CH4” → “O2” → “H2S” → “CO” em sequência. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Pressione o botão MODE.  

 Aparece “END” e o visor retorna à tela no Passo 1.  

 
 

6-2-5. Visor de dados teste 
Exibe a data de vencimento do teste resposta da função de vencimento do teste resposta e o tipo de gás. 
 
NOTA 
 Os dados teste não são exibidos se a configuração da data de vencimento do teste resposta estiver 

desativada no modo usuário. 
 
 

1 Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela 
BUMP DATA. 

        

2 Pressione o botão AIR para selecionar "YES" ou "NO". 
Pressionar o botão AIR faz o visor percorrer em ciclo “CH4” → “O2” → “H2S” → “CO” → “CO2” → ... 
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3 Pressione o botão MODE.  

 O visor retorna à tela no Passo 1.  
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6-2-5. Visor do ponto de ajuste do alarme 
Permite que os pontos de ajuste de alarme sejam exibidos, assim como o teste das operações do LED, da 
buzina e do vibrador. 
 
NOTA 
 TWA e STEL são exibidos apenas em modelos que detectam gases que não sejam gases 

combustíveis e oxigênio. 
 
 

1 Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela 
ALARM-PT. 

  

2 Pressione o botão AIR. 
Pressionar o botão AIR faz o visor percorrer em ciclo “F.S.” (FULL SCALE) → “WARNING” → 
“ALARM” → “ALARM H” → “STEL” → “TWA” → “F.S.” (FULL SCALE) → ... 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 O alarme correspondente pode ser testado pressionando o botão AIR e o botão MODE ao mesmo 

tempo. Pressione qualquer botão para reinicializar o alarme. 

3 Pressione o botão MODE.  

 O visor retorna à tela no Passo 1.  
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<Operação após data de calibração vencida> 
Permite especificar a operação após a data de calibração ter vencido. 
 

1 Pressione o botão AIR para selecionar 
“CAL EXPD”, depois pressione o botão 
MODE. 
  

2 Pressione o botão AIR para selecionar a 
operação após a data de calibração ter 
vencido. 
Pressionar o botão AIR exibe as seguintes operações 
após o vencimento da data de calibração. 
・ CONFIRM: Quando vencido, permite que o 

usuário confirme e selecione se deseja 
prosseguir para o modo de medição ou 
para o modo usuário. 

・ CANT USE: Quando vencido, o modo de medição 
não está disponível. Quando vencido, 
permite que o usuário selecione se 
deseja prosseguir para o modo 
usuário. 

・ NONE: Quando vencido, indica que a 
calibração venceu e permite que o 
usuário selecione se deseja prosseguir 
para o modo de medição ou para o 
modo usuário. 

A configuração padrão é “CONFIRM”. 

 

3 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu de 
configuração da data de vencimento da calibração. 

 

 
 

6-4-4. Configuração do teste resposta  

Permite definir as várias condições para o teste resposta. 
 

<Menu de configuração do teste resposta> 
 

1 Pressione o botão AIR no menu do modo 
usuário para selecionar “BUMP SET”, 
depois pressione o botão MODE. 
A tela do menu de teste resposta é exibida.   

2 Pressione o botão AIR para selecionar a 
configuração desejada, depois 
pressione o botão MODE. 
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3 Pressione o botão AIR para selecionar o 
tempo de resposta, depois pressione o 
botão MODE. 
Pressionar o botão AIR permite selecionar o tempo de 
resposta a partir das opções de 30, 45, 60 e 90 
segundos. A configuração padrão é “30 SEC”. 

 

4 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu de 
configuração do teste resposta. 
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<Seleção de tolerância de resposta> 
Define o limite para a verificação do gás de teste. 
Gases que não sejam oxigênio: Concentração de calibração ± (concentração de calibração × tolerância) 
Oxigênio: Concentração de calibração ± (diferença entre a concentração de calibração e 20,9% × 
tolerância) 

 
1 Pressione o botão AIR para selecionar 

“SETTINGS”, depois pressione o botão 
MODE. 
O menu de configuração do teste resposta é exibido.   

2 Pressione o botão AIR para selecionar 
“CHECK”, depois pressione o botão 
MODE. 
A tolerância de resposta é exibida.  

3 Pressione o botão AIR para selecionar a 
tolerância da resposta, depois 
pressione o botão MODE. 
Pressionar o botão AIR permite selecionar a 
tolerância de resposta a partir das opções de 10, 20, 
30, 40 e 50%. A configuração padrão é “50” %. 

 

4 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu de 
configuração do teste resposta. 

 

 

<Seleção do tempo de calibração após o teste resposta> 
Seleciona o tempo de calibração após um teste resposta falhar. 

 
1 Pressione o botão AIR para selecionar 

“SETTINGS”, depois pressione o botão 
MODE. 
O menu de configuração do teste resposta é exibido.   

2 Pressione o botão AIR para selecionar 
“CAL TIME”, depois pressione o botão 
MODE. 
O tempo para a calibração após um teste resposta é 
exibido. 

 

3 Pressione o botão AIR para selecionar o 
tempo de calibração após um teste 
resposta, depois pressione o botão 
MODE. 
Pressionar o botão AIR permite selecionar o tempo de 
calibração após um teste resposta a partir de uma 
opção de 90 e 120 segundos. A configuração padrão é 
“90 SEC”. 

 

4 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu de 
configuração do teste resposta. 
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<Calibração após o teste resposta: LIGAR / DESLIGAR> 
Ativa / desativa a função de calibração automática se um teste resposta falhar. 

 

1 Pressione o botão AIR para selecionar 
“SETTINGS”, depois pressione o botão 
MODE. 
O menu de configuração do teste resposta é exibido.   

2 Pressione o botão AIR para selecionar 
“AUTO CAL”, depois pressione o botão 
MODE. 
A seleção LIGAR / DESLIGAR é exibida para 
calibração após um teste resposta falhar. 

 

3 Pressione o botão AIR para selecionar 
ON ou OFF para calibração após um 
teste resposta falhar, depois pressione 
o botão MODE. 
Pressionar o botão AIR permite selecionar ON ou 
OFF para calibração após um teste resposta falhar. A 
configuração padrão é “ON”. 

 

4 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu de 
configuração do teste resposta. 

 

 
 

<Visor da data de vencimento do teste resposta: LIGAR / DESLIGAR> 
Seleciona a notificação para a expiração do teste resposta. 

 

1 Pressione o botão AIR para selecionar 
“BUMP.RMDR”, depois pressione o botão 
MODE. 
A seleção LIGAR / DESLIGAR é exibida para a 
notificação da data de vencimento do teste resposta. 

 

2 Pressione o botão AIR para selecionar 
ON ou OFF para o visor da data de 
vencimento do teste resposta. 
Pressionar o botão AIR permite selecionar ON ou 
OFF para o visor da data de vencimento do teste 
resposta. A configuração padrão é “OFF”. 

 

3 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu de 
configuração do teste resposta. 
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<Seleção do intervalo da data de vencimento do teste> 
Define o intervalo até que a notificação da data de vencimento do teste resposta seja dada após um teste 
resposta. 

 

1 Pressione o botão AIR para selecionar 
“BUMP INT”, depois pressione o botão 
MODE. 
Pode selecionar o número de dias até a data de 
vencimento do teste resposta. 

 

2 Pressione o botão AIR para o intervalo 
da data de vencimento do teste 
resposta. 
Pressionar o botão AIR permite selecionar o intervalo 
da data de vencimento do teste resposta entre 0 e 30 
dias. A configuração padrão é “30” dias. 

 

3 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu de 
configuração do teste resposta. 

 

 
 

<Configuração da operação após o vencimento do teste resposta> 
Seleciona a operação após o visor da data de vencimento do teste resposta. 
 

1 Pressione o botão AIR para selecionar 
“BUMP.EXPD”, depois pressione o botão 
MODE. 
Pode selecionar a operação após o vencimento do 
teste resposta. 

 

2 Pressione o botão AIR para selecionar a 
operação após a confirmação da 
operação de vencimento do teste 
resposta. 
Pressionar o botão AIR exibe as seguintes operações 
após o vencimento do teste resposta: 
・ CONFIRM: Quando vencido, permite que o usuário 

confirme e selecione se deseja 
prosseguir para o modo de medição ou 
para o modo usuário. 

・ CANT USE: Quando vencido, o modo de medição 
não está disponível. Quando vencido, 
permite que o usuário selecione se 
deseja prosseguir para o modo usuário. 

・ NONE: Quando vencido, indica vencimento do 
teste resposta e permite que o usuário 
selecione se deseja prosseguir para o 
modo usuário. 

A configuração padrão é “CONFIRM”. 

 

3 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu de 
configuração do teste resposta. 
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6-4-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme 
Esta seção descreve as configurações do primeiro ao terceiro ponto de ajuste do alarme, do ponto de 
ajuste do alarme STEL e do ponto de ajuste do alarme TWA e de como restaurar as configurações padrão. 
 

<Configuração do ponto de ajuste do alarme> 
Os pontos de ajuste de alarme podem ser definidos usando unidades de um dígito. 

 
Gás alvo de detecção 1 dígito Limite inferior Limite superior 
Gás combustível (HC / CH4) 1% LEL 5% LEL 60% LEL 
Monóxido de carbono (CO) 1 ppm 20 ppm 2.000 ppm 
Sulfato de hidrogênio (H2S) 0,1 ppm 1,0 ppm 200,0 ppm 

 

Gás alvo de detecção 1 dígito 
Primeiro / segundo alarme Terceiro alarme 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Oxigênio (O2) 0,1 vol% 0,0% 20,0% 21,8% 40,0% 
 

NOTA 
 Defina os pontos de ajuste do alarme da seguinte forma: Primeiro alarme ≤ segundo alarme ≤ 

terceiro alarme (primeiro alarme ≥ segundo alarme para oxigênio) 
 
 

1 Pressione o botão AIR no menu do modo 
usuário para selecionar “ALARM-PT”, 
depois pressione o botão MODE. 

 
2 Pressione o botão AIR para selecionar o tipo 

de gás, depois pressione o botão MODE. 
Pressionar o botão AIR alternadamente exibe o gás 
alvo de detecção e a tela de redefinição do ponto de 
ajuste do alarme (página 51). 
Pressionar o botão MODE exibe a tela de 
configuração do ponto de ajuste do primeiro alarme 
(WARNING). 

 

3 Pressione o botão AIR para selecionar 
um valor numérico para o ponto de 
ajuste do primeiro alarme e, depois 
pressione o botão MODE. 
A tela de configuração do ponto de ajuste do segundo 
alarme (ALARM) é exibida. 

 

4 Pressione o botão AIR para selecionar o 
valor numérico do ponto de ajuste do 
segundo alarme, depois pressione o 
botão MODE. 
A tela de configuração do ponto de ajuste do terceiro 
alarme (ALARM H) é exibida. 

 

5 Pressione o botão AIR para selecionar o 
valor numérico do ponto de ajuste do 
terceiro alarme, depois pressione o 
botão MODE. 
Para gás tóxico, as telas de configuração STEL e TWA 
são exibidas após os passos acima. Defina-as da 
mesma maneira. 
Aparece “END” e a tela de redefinição do ponto de 
ajuste do alarme é exibida. 
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NOTA 
 Para obter informações sobre como redefinir as configurações, consulte “Redefinindo os pontos de 

ajuste do alarme” na página 51. A tela de redefinição do ponto de ajuste do alarme pode não 
aparecer se o produto não estiver configurado corretamente. Se isso ocorrer, entre em contato com 
a Riken Keiki. 

 Para mais informações sobre os pontos de ajuste do alarme, consulte “4. Ativação do Alarme” na 
página 16.  

 

 

<Redefinição dos pontos de ajuste do alarme> 
Restaura os pontos de ajuste do alarme para as suas configurações padrão. 

 

1 Pressione o botão AIR no menu do 
modo usuário para selecionar 
“ALARM-PT”, depois pressione o 
botão MODE. 
 
 

  

2 Pressione várias vezes o botão AIR. 
A tela de redefinição do ponto de ajuste do 
alarme é exibida. 
 

 

3 Pressione o botão MODE. 
A tela de confirmação de redefinição do ponto de ajuste do alarme é exibida. 

 

Para cancelar a reinicialização, pressione o botão AIR. 

 

4 Pressione o botão MODE. 

 

A tela de confirmação de redefinição do ponto de ajuste do alarme é exibida. 

 

5 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu do modo usuário. 
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6-4-6. Intervalo para o almoço: LIGAR / DESLIGAR 
Permite ativar e desativar a função de intervalo para o almoço. A função intervalo para o almoço mantém 
os valores TWA e PEAK da última vez que a alimentação foi desligada e os carrega para continuar a 
medição na próxima vez que a alimentação for ligada. 

 

1 Pressione o botão AIR no menu do modo 
usuário para selecionar “LUNCH”, 
depois pressione o botão MODE. 
A tela de configuração do intervalo para o almoço é 
exibida.   

2 Pressione o botão AIR para selecionar 
ON ou OFF para a função de intervalo 
para o almoço. 
Pressionar o botão AIR permite selecionar ON ou 
OFF para a função de intervalo para o almoço. A 
configuração padrão é “OFF”. 

 

3 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu do modo 
usuário. 

 

 
NOTA 
 Quando a configuração do intervalo para o almoço está ativada, uma tela de confirmação é exibida 

solicitando ao usuário que mantenha os valores TWA e PEAK da última vez que a alimentação foi 
desligada e continue a medição ou redefina os valores quando a alimentação for ligada. 
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NOTA 
 Quando a configuração estiver concluída, pressione o botão AIR para selecionar “ESCAPE”, depois 

pressione o botão MODE. O visor retorna ao menu do modo usuário. 
 

 
<Configuração da operação do bipe> 
Permite definir a operação do bipe de confirmação. 

 

1 Pressione o botão AIR para selecionar 
“BEEP SEL”, depois pressione o botão 
MODE. 
A tela de seleção da operação do bipe é exibida. No 
entanto, se você alterar a configuração, as operações 
de "BUMP / CAL", "ALM ALRT" e "B / C / ALM" serão 
interrompidas. 

 

2 Pressione o botão AIR. 
Pressionar o botão AIR exibe as seguintes telas em 
sequência: 
・ OFF 
・ LED (somente luz LED) 
・ BUZZER (somente buzina) 
・ LED+BUZZ (LED e buzina) 
・ BUMP/CAL 
・ ALM ALRT 
・ B/C/ALM 
A configuração padrão é “OFF”. 

  

3 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu de 
confirmação do bipe. 

 

 

 
<Configuração do intervalo do bipe> 
Permite definir o intervalo entre os bipes de confirmação. 

 

1 Pressione o botão AIR para selecionar 
“BEEP INT”, depois pressione o botão 
MODE. 
A tela de configuração do intervalo do bipe é exibida. 

  

2 Pressione o botão AIR. 
Pressionar o botão AIR permite selecionar o intervalo 
do bipe a partir da opção de 0,5 minutos e entre 1 e 99 
minutos. A configuração padrão é “5” minutos. 

  

3 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu de 
confirmação do bipe. 
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6-4-8. Configuração do tempo de iluminação do LCD 
Permite definir o tempo durante o qual o visor LCD permanece aceso. 

 

1 Pressione o botão AIR no menu do modo 
usuário para selecionar “BL TIME”, 
depois pressione o botão MODE. 
A tela de configuração do tempo de iluminação da luz 
de fundo é exibida. 

  

2 Pressione o botão AIR para selecionar o 
tempo de iluminação da luz de fundo. 
Pressionar o botão AIR permite selecionar um tempo 
de iluminação da luz de fundo do botão OFF ou entre 
1 e 255 segundos. A configuração padrão é “30 SEC”. 

 

3 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu do modo 
usuário.  

 
 

6-4-9. Som dos botões: LIGAR / DESLIGAR 
Ativa / desativa o som de operação dos botões. 

 

1 Pressione o botão AIR no menu do modo 
usuário para selecionar “KEY TONE”, 
depois pressione o botão MODE. 
A tela de configuração do som dos botões é exibida.   

2 Pressione o botão AIR para selecionar 
ON ou OFF para o som dos botões. 
Pressionar o botão AIR permite selecionar ON ou 
OFF para o som dos botões. A configuração padrão é 
“ON”. 

  

3 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu do modo 
usuário. 
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6-4-10. Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR 
Permite definir se os itens do modo de exibição que podem ser definidos estão visíveis ou ocultos. 
Quando definido como OFF, itens como “HC GAS” (seleção de gás combustível) não são exibidos no 
modo de exibição. 

 

1 Pressione o botão AIR no menu do modo 
usuário para selecionar “DISP SET”, 
depois pressione o botão MODE. 
A tela de configuração do visor do item do modo de 
exibição é exibida. 

  

2 Pressione o botão AIR para selecionar 
ON ou OFF para o visor do item do modo 
de exibição. 
Pressionar o botão AIR permite selecionar ON ou 
OFF para o visor do item do modo de exibição. A 
configuração padrão é “ON”. 

 

3 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu do modo 
usuário.  

 
 

6-4-11. Configuração de data e hora 
Define a data e a hora do relógio interno. 

 

1 Pressione o botão AIR no menu do modo 
usuário para selecionar “DATE”, depois 
pressione o botão MODE. 
A tela de configuração de data e hora é exibida. 
O item intermitente piscando pode ser definido. 

  

2 Pressione o botão AIR para selecionar o 
item de configuração desejado, depois 
pressione o botão MODE. 
Defina a data e a hora na sequência ano -> mês -> dia 
-> hora -> minuto. 
 

 

 Pressione o botão MODE depois de definir o item 
“minuto”. Aparece “END” e o visor retorna ao menu do 
modo usuário.  
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6-4-13. Visor ROM/SUM 
Exibe o número do programa e o valor SUM do produto. 
* Normalmente não é usado pelo usuário. 

 

1 Pressione o botão AIR no menu do modo 
usuário para selecionar “ROM/SUM”, 
depois pressione o botão MODE. 
A tela ROM/SUM é exibida.  

 As informações a seguir são exibidas alternadamente 
na tela ROM/SUM. 
・ MAIN ROM 
・ SENS. ROM 

 

2 Pressione o botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu do modo 
usuário. 
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 A concentração atual após a calibração do ar é 
exibida. O visor retorna à tela do menu de calibração. 
“FAIL” é exibido se a calibração não foi bem sucedida. 
Aparece “END” e o visor retorna à tela do menu de 
calibração.  

 
NOTA 
 Se a calibração do ar falhar, aparece “FAIL” ao lado da medição para o sensor com defeito 

juntamente com “AIR CAL”. Pressione o botão MODE para reinicializar o alarme de falha (falha na 
calibração). A calibração do ar não será executada para o sensor com defeito e a concentração será 
calculada usando o valor antes da calibração. 

 A calibração do ar também pode ser realizada no modo de medição. (P. 25) 
 
 

7-2-4. Calibração automática 
Calibra para cada gás na concentração especificada. 

 

1 Pressione o botão AIR para selecionar 
“AUTO CAL”, depois pressione o botão 
MODE. 
  

2 Selecione o cilindro 
para calibração, 
depois pressione o 
botão MODE. 
Para obter informações 
sobre as configurações do 
cilindro, consulte “7-2-5. 
Configuração automática do 
cilindro de calibração” na 
página 67. 

 

3 Introduza o gás de 
calibração, aguarde 
60 segundos e, 
depois, pressione o 
botão MODE. 
 

 

  
 

 A calibração automática é executada. 

  

  
 

 “PASS” é exibido se a calibração automática for bem 
sucedida. 
“FAIL” é exibido se a calibração não foi bem sucedida. 
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7-2-5. Configuração automática do cilindro de calibração 
Esta seção descreve como definir grupos de gases (cilindros) para calibração. Cinco cilindros podem ser 
definidos de A a E. 

 

1 Pressione o botão AIR para selecionar 
“AUTO CAL”, depois pressione o botão 
MODE. 
A tela de calibração automática é exibida. 

  

2 Pressione o botão 
AIR. 
Pressionar o botão AIR 
exibe o tipo de gás e a 
concentração para os 
cilindros A a E em 
sequência. 

 

3 Selecione “CYL SEL”, depois pressione 
o botão MODE. 

 

4 Pressione o botão AIR. 
Pressionar o botão AIR exibe o gás alvo de detecção 
em sequência. 
Pressionar uma vez o botão AIR exibe “ESCAPE” e 
retorna o visor à tela no Passo 1. 
 

 

5 Pressione o botão MODE na tela de 
seleção do sensor para alterar as 
configurações do cilindro. 
 

 

6 Pressione o botão AIR para selecionar 
um cilindro de A a E, depois pressione o 
botão MODE. 
Aparece “END” e o visor retorna ao menu de 
calibração automática. 
 

 

   

 
 































 

 - 82 -  

10-2. Lista de acessórios 
Acessórios padrão (modelos Japan Ex) 
Nome da peça Nº peça 
Alça de mão 0888 0605 90 
Fivela do cinto (com parafuso de fixação) 4777 9202 40 
Tampa de proteção de borracha 4777 4161 10 
Adaptador AC 2594 0898 30 
 
Acessórios padrão (ATEX/IECEx) 
Nome da peça Número da peça 
Alça de mão 0888 0605 90 
Clipe jacaré ultrafino (com parafuso de fixação) 4777 9203 10 
Fivela do cinto (com parafuso de fixação) 4777 9202 40 
Tampa de proteção de borracha 4777 4161 10 
Adaptador AC 2594 0898 30 
EU PLUG 2594 0933 60 
 
<Itens opcionais (vendidos separadamente)> 
Nome da peça Nº peça 
Fivela do cinto (com parafuso de fixação) 4777 9202 40 
Clipe de jacaré ultrafino (com parafuso de fixação) 4777 9203 10 
Conjunto do cinto (com fixação e parafuso de fixação) 4777 9293 30 
Conjunto do filtro (para ESR-A1DP) Conjunto de 5 4777 9314 10 
Conjunto do filtro (para NCR-6309) Conjunto de 5 4777 9315 90 
Conjunto do filtro (para ESR-A1CP, ESR-A13P) Conjunto de 5 4777 9316 60 
Conjunto do filtro (para ESR-A13i) Conjunto de 5 4777 9317 30 
Conjunto de 10 folhas de filtro do pó 4777 9343 10 
Conjunto de 5 folhas de película protetora 4777 9296 50 
Estojo em couro 4777 4257 00 
Estojo resistente ao calor (não à prova de explosão) 4777 4259 40 
Kit de sucção manual (com vara de amostragem) 4777 9302 80 
Kit de sucção manual (com flutuador) 4777 9304 20 
Kit de sucção manual (com tubo médio de 30 m) 4777 9305 00 
Ficha AU 2594 0932 90 
Ficha UE 2594 0933 60 
Ficha RU 2594 0934 30 
Adaptador de calibração (tipo simples) 4777 9307 40 
Adaptador de calibração 4777 9309 90 
BC-3R 4777 21 
Fixação de montagem na parede da base de carregamento 4777 4337 50 
Adaptador CA de cinco unidades (22.5cm)* 4777 9329 70 
Adaptador CA de cinco unidades (60cm)* 4777 9319 80 
Adaptador CA de cinco unidades (120cm)* 4777 9333 20 
Programa de Gerenciamento de Registrador de Dados (SW-GX-3R(EX)) 2980 6228 10 
*sem Adaptador AC 

  





 

 - 84 -  

(4) Evento de problema 
Registra as ocorrências do alarme de falha como eventos. 
Essa função registra a hora em que o alarme de falha foi acionado, o gás alvo de medição, as informações 
do dispositivo e o tipo de evento do problema. 
Registra os 100 eventos mais recentes. 
Se o número de eventos exceder 100, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados mais 
recentes. 
 

(5) Histórico da calibração 
Registra os dados quando a calibração é executada. 
Essa função registra o tempo de calibração, os valores de concentração antes e depois da calibração e os 
erros de calibração. 
Registra os dados para as 100 calibrações mais recentes. 
Se o número de calibrações exceder 100, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados mais 
recentes. 
 
 
NOTA 
 O modo de comunicação inicia automaticamente se a porta de comunicação de infravermelhos do 

produto estiver posicionada onde a comunicação IrDA está disponível enquanto a data e a hora ou o 
padrão de nível de bateria / alarme de gás são exibidos após a alimentação ser ligada. Também 
pode entrar no modo de comunicação pressionando os botões AIR e POWER ao mesmo tempo 
com a porta de comunicação de infravermelhos do produto, posicionada onde a comunicação IrDA 
está disponível. 

 Um alarme de falha será acionado se nenhuma conexão de comunicação puder ser confirmada por 
uma duração predefinida no modo de comunicação. Se isso ocorrer, repita a conexão de 
comunicação ou desligue a alimentação do produto. 
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Histórico de revisão 
 

Número Revisão 
Data de 
emissão 

0 Primeira edição 2019/3/26 

1 Word addition, word correction 2019/4/11 

2 Correção de palavra 2019/5/8 

3 Declaração de conformidade 2019/11/26 

4 Word correction, Declaração de conformidade 2020/4/1 

5 Alterar alarme MOVER 2020/5/19 

6 
Informação de Segurança sobre especificações ATEX/IECEx  
Declaração de conformidade 

2020/8/1 

7 
Informação de Segurança sobre especificações ATEX/IECEx  
Declaração de conformidade 

2020/8/21 
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Declaração de conformidade  
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 - 89 -  

 
Visão geral 
O GX-3R pode medir até 4 gases usando 3 sensores. 
O GX-3R Pro pode medir até 5 gases usando 4 sensores. 
Tanto o GX-3R quanto o GX-3R Pro medem os gases combustíveis (LEL), oxigênio (O2), sulfato de 
hidrogênio (H2S) e monóxido de carbono (CO). 
O GX-3R Pro também pode medir gases tóxicos, incluindo dióxidos de carbono e enxofre (CO2 e SO2). 
Ambos os modelos exibem resultados de medição em um LCD e emitem alarmes de gás (via LED e buzina), 
conforme necessário. Os modelos também transmitem sem fio os resultados de medição para um receptor 
usando Bluetooth. 
A amostragem de gás é por difusão. Os modelos não possuem bombas de sucção internas. 
 
Alimentações 
O GX-3R consome energia de uma bateria recarregável de íons de lítio integrada que não é substituível pelo 
usuário. 
A GX-3R Pro consome energia de uma bateria de íons de lítio (BUL-3R) ou de uma bateria alcalina 
(BUD-3R), ambas com componentes integrais para manter a segurança intrínseca. Essas unidades de 
bateria podem ser substituídas pelo usuário em áreas não perigosas. 
A célula da bateria de íons de lítio é a mesma para a GX-3R e a GX-3R Pro. 
Um adaptador CA específico é usado para recarregar a bateria de íons de lítio. 
 
Especificação de segurança 

Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga (com sensor de gás combustível NCR-6309)  
Ex ia I Ma , Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás combustível NCR-6309) 

 
  

 
 
･ Faixa de temperatura ambiente para uso: -40°C a +60°C 
･ Intervalo da temperatura ambiente durante o carregamento da bateria: 0°C a +40°C 

 
Dados elétricos 

・ Bateria de íons de lítio: Modelo de bateria recarregável Maxell nº ICP463048XS 
・ Baterias secas alcalinas (2 baterias em série): Toshiba LR03 ou Duracell MN2400 / PC2400 
・ A bateria deve ser carregada com o adaptador CA específico ou com energia de uma fonte de 

alimentação SELV certificada pela IEC60950, ou por uma fonte de energia ES1 certificada 
pela IEC62368-1. A tensão máxima do carregador não deve exceder 6,3 V CC. 

 
Números de certificados 

・ Certificado IECEx: IECEx DEK 17.0050 X 
・ Certificado ATEX: DEKRA 17 ATEX 0103 X 

 
Lista de normas 

・ IEC 60079-0:2017 ・ EN IEC 60079-0:2018 
・ IEC 60079-1:2014-06 ・ EN60079-1:2014 
・ IEC 60079-11:2011 ・ EN60079-11:2012 

    ・ EN50303:2000 
 
 

I M1 Ex da ia I Ma , II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga (com sensor de gás combustível NCR-6309) 
I M1 Ex ia I Ma , II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás combustível NCR-6309) 
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AVISOS 
  
Para todos os modelos 
・ Não tente desmontar nem alterar o instrumento. 
・ O sensor de gás combustível NCR-6309, para medir LEL, é a única parte  

desse sistema do Monitor de Gás com construção à prova de fogo. 
・ Este produto é um produto à prova de explosão e não deve ser desmontado nem modificado com 

exceção das peças especificadas. 
・ O NCR-6309 não deve ser exposto à luz ultravioleta. 
・ Este produto integra um sensor com construção à prova de fogo. 

Se a montagem não for executada conforme especificado, o desempenho da proteção contra 
explosão será comprometido. Ao substituir o sensor e o filtro, instale corretamente peças genuínas 
e aperte com um torque conforme a especificação. 

・ Se o invólucro estiver danificado, ele deve ser reparado antes de ser usado novamente. 
・ O sensor não deve ser exposto à luz ultravioleta nem usado em equipamentos nos quais não esteja 

totalmente fechado.  
Condição Específica Adicional Grupo I 
・ Não dê muita força nem choque ao NCR-6309. Existe o perigo de que o desempenho à prova de 

fogo seja danificado devido a quebras, etc. Esse sensor utiliza condições à prova de fogo de “baixa” 
possibilidade de danos mecânicos. 

・ Os invólucros devem ser protegidos contra a exposição a líquidos hidráulicos, óleo ou graxa. 
 
Para GX-3R 
・ Não carregue em um local perigoso. 
・ Não carregue a unidade com um carregador que não seja genuíno. 

 
Para GX-3R Pro com BUL-3R 
・ Não carregue em um local perigoso. 
・ Não carregue a unidade com um carregador que não seja genuíno. 
・ Não substitua a bateria em um local perigoso. 

 
Para GX-3R Pro com BUD-3R 
・ Não substitua a bateria em um local perigoso. 
・ Não substitua as baterias secas em um local perigoso. 
・ Utilize apenas baterias AAA alcalinas conectadas, tipo LR03 da TOSHIBA ou 

MN2400 / PC2400 da Duracell 
 
 

 
  




