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 Visão geral do produto 
 
 
 

1-1. Introdução 
Obrigado por ter adquirido o Monitor de Gás Portátil GX-3R Pro (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 (PT0E-166) 
2) Manual de Operação do Software do Programa de Gerenciamento de Registro de Dados 

SW-GX-3R (PT0E-178) 
3) Manual de Operação da Estação de Acoplamento SDM-3R (PT0E-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 quatro tipos de sensores para permitir a detecção de 
cinco tipos diferentes de gás usando uma única unidade. 
 
Os gases alvo de detecção variam dependendo dos sensores específicos instalados no produto. Verifique os 
gases alvo de detecção antes de usar para confirmar que os gases corretos serão detectados de acordo 
com a finalidade prevista. 
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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1-4. PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA 
Este manual usa os seguintes títulos para garantir um trabalho seguro e eficaz: 

 PERIGO 
Indica situações em que o manuseio incorreto pode resultar em 
ferimentos fatais ou graves às pessoas ou em danos graves à 
propriedade. 

 AVISO 
Indica situações em que o manuseio incorreto pode resultar em 
ferimentos graves às pessoas ou em danos graves à propriedade. 

 CUIDADO 
Indica situações em que o manuseio incorreto pode resultar em 
ferimentos leves às pessoas ou em pequenos danos à propriedade. 

NOTA Indicação de dicas de manuseio. 
 
 
 

1-5. Padrões de verificação e especificações de 
proteção contra explosão 

As especificações do produto variam dependendo dos padrões específicos e da certificação de proteção 
contra explosão. Verifique as especificações do produto antes de usá-lo. Para modelos ATEX/IECEx, 
consulte a “Declaração de conformidade” no Apêndice. 

Para especificações do produto, verifique a placa de identificação fixada. 

  

Placa de identificação típica para modelos Japan Ex Placa de identificação típica para ATEX/IECEx e 
modelos ATEX/IECEx 

 

 

Placa de identificação típica para modelos 
INMETRO 

 

  

Sinalização 
do 
certificado 
de tipo de 
exame 

ATEX/IECEx Ex 
ATEX/IECEx CE 

Sinalização 
do 
certificado 
de tipo de 
exame 
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2 

 Informações importantes 
sobre segurança 

 
 
 

Para manter o desempenho do produto e garantir o uso seguro, observe sempre as seguintes instruções de 
PERIGO, AVISO e CUIDADO. 

 

2-1. Aviso importante sobre a especificação do Japan 
Ex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

    PERIGO 
Proteção contra explosão 
Unidade principal de proteção contra explosão 
• Não modifique nem altere o circuito ou a configuração. 
• Ao medir as concentrações de oxigênio, não meça nada além de 

misturas de ar e gases combustíveis ou tóxicos. 
Não use o sensor de oxigênio (nos modelos com o sensor de 
oxigênio instalado) para detectar vazamentos de gases 
combustíveis ou tóxicos. 

• Ao usar o produto em áreas perigosas, tome as seguintes 
precauções para se proteger contra riscos de eletricidade estática: 
① Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de 

segurança antiestáticos). 
② Ao usar o produto em ambientes internos, posicione-se em um piso condutor (com resistência a 

vazamentos de 10 MΩ ou inferior). 
• A bateria que pode ser conectada é a BUL-3R (número de certificado DEK18.0017) ou BUD-3R 

(número de certificado DEK18.0018). 
• As classificações para a unidade principal são as seguintes: 

Circuito da buzina: Tensão admissível 4,2 V, corrente admissível 0,556 A, potência 
admissível 0,379 W 

Circuito principal: Tensão admissível 5,4 V, corrente admissível 1,206 A, potência 
admissível 0,825 W 

Circuito do motor: Tensão admissível 4,2 V, corrente admissível 0,152 A, potência 
admissível 0,124 W 

Circuito ECRI: Tensão admissível 5,4 V, corrente admissível 1,222 A, potência 
admissível 0,866 W 

Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C 
 (Temperatura ambiente refere-se à faixa de temperatura na qual o desempenho de proteção contra 

explosão pode ser mantido. Não se refere à faixa de temperatura na qual o desempenho do produto 
é garantido. Para a faixa de temperaturas de operação, consulte “10-1. Lista de especificações”.) 

• A classe de proteção contra explosão da unidade principal é Ex ia IIC T4 Ga. 
• A unidade principal está em conformidade com as seguintes diretrizes de proteção contra explosão: 

Práticas Recomendadas para Instalações Elétricas Protegidas contra Explosão em Indústrias em 
Geral  
JNIOSH-TR-46-1 e 6: 2015 

Unidade principal Bateria 
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    PERIGO 
Proteção contra explosão 
Proteção contra explosão da bateria 
• Não modifique nem altere o circuito ou a configuração. 

Ao usar o produto em áreas perigosas, tome as seguintes precauções para se proteger contra 
riscos de eletricidade estática: 
① Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos). 
② Ao usar o produto em ambientes internos, posicione-se em um piso condutor (com resistência a 

vazamentos de 10 MΩ ou inferior). 
• A unidade principal que pode ser conectada é a GX-3R Pro (número de certificado DEK18.0016). 
• As classificações para a bateria de íons de lítio BUL-3R são as seguintes: 

Circuito da buzina: tensão admissível 4,2 V, corrente admissível 0,259 A, potência 
admissível 0,272 W 

Circuito principal: tensão admissível 4,2 V, corrente admissível 0,786 A, potência 
admissível 0,825 W 

Circuito do motor: tensão admissível 4,2 V, corrente admissível 0,118 A, potência 
admissível 0,124 W 

Circuito ECRI: tensão admissível 4,2 V, corrente admissível 0,825 A, potência 
admissível 0,866 W 

Tensão admissível do contato de carregamento da bateria: 6,3 V CC (apenas com fonte de 
alimentação SELV) 
Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C 
(Temperatura ambiente refere-se à faixa de temperatura na qual o desempenho de proteção 
contra explosão pode ser mantido. Não se refere à faixa de temperatura na qual o desempenho 
do produto é garantido. Para a faixa de temperaturas de operação, consulte “10-1. Lista de 
especificações”.) 

• A classe de proteção contra explosão da bateria de íons de lítio BUL-3R é Ex ia IIC T4. 
 

• As classificações para a bateria seca BUD-3R são as seguintes: 
Circuito da buzina: tensão máxima 3,3 V, corrente máxima 0,556 A, potência máxima 

0,379 W 
Circuito principal: tensão máxima 5,4 V, corrente máxima 1,206 A, potência máxima 

0,822 W 
Circuito do motor: tensão máxima 3,3 V, corrente máxima 0,152 A, potência máxima 

0,104 W 
Circuito ECRI: tensão máxima 5,4 V, corrente máxima 1,222 A, potência máxima 

0,833 W 
Fonte de alimentação: 3,0 V CC, 250 (bateria Toshiba LR03 × 2) 
Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C 
(Temperatura ambiente refere-se à faixa de temperatura na qual o desempenho de proteção 
contra explosão pode ser mantido. Não se refere à faixa de temperatura na qual o desempenho 
do produto é garantido. Para a faixa de temperaturas de operação, consulte “10-1. Lista de 
especificações”.) 

• A classe de proteção contra da bateria seca BUD-3R é Ex ia IIC T4 Ga. 
• A unidade principal está em conformidade com as seguintes diretrizes de proteção contra explosão: 

Práticas Recomendadas para Instalações Elétricas Protegidas contra Explosão em Indústrias 
em Geral 
JNIOSH-TR-46-1 e 6: 2015 

Uso 
• Se estiver medindo no interior de bueiros ou espaços fechados, nunca se incline nem espreite para 

o interior do bueiro ou espaço fechado. Existe o perigo de que o ar com falta de oxigênio ou outros 
gases possam ser descarregados de tais locais. 

    AVISO 
• Se for detectada uma anomalia no produto, entre imediatamente em contato com a Riken Keiki. 

Visite o nosso website para obter informações sobre o escritório mais próximo da Riken Keiki.  
Website: http://www.rikenkeiki.co.jp/ 
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2-2. Informação de aviso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

  

    AVISO 
Manuseio do sensor 
• Não tente desmontar o sensor de tipo eletroquímico no interior produto. O eletrólito contido no 

interior pode causar inflamação se entrar em contato com a pele. Existe também o risco de 
cegueira se entrar em contato com os olhos. O eletrólito pode descolorir ou decompor a roupa se 
entrar em contato com a mesma. Se ocorrer contato, lave imediatamente a área com muita água. 
Não use um gás diferente do nitrogênio como gás de equilíbrio ao calibrar ou ajustar um sensor de 
oxigênio. 

 
Ajuste de ar fresco no ambiente 
• Quando o ajuste de ar fresco for realizado na atmosfera, verifique o frescor do ambiente antes de 

iniciar. A presença de gases de interferência tornará impossível ajustar o produto corretamente, 
resultando em perigo na detecção equivocada quando ocorrerem reais vazamentos de gás. 

 
Ação quando ocorrer um alarme de gás 
• Quando ocorre um alarme de gás, isso indica uma situação extremamente perigosa. O usuário 

deve tomar as medidas adequadas após tomar as medidas necessárias para garantir a segurança. 
 
Alarme de pânico e alarme de homem morto 
• Os alarmes de pânico e de homem morto destinam-se a ajudar o usuário e as pessoas na 

proximidade a tomar as decisões adequadas. Não se destinam a garantir a vida ou segurança. Não 
dependa exclusivamente dessa função ao usar o produto.  
(Normalmente, o alarme de homem morto está desativado e indisponível. Para usar essa função, 
altere a configuração do produto.) 

• Se um alarme de pânico ou de homem morto for acionado, aqueles que estiverem na proximidade 
devem tomar as medidas adequadas após avaliar a situação. 

 
Verificação do nível da bateria 
• Verifique os níveis da bateria antes de usar o produto. As baterias podem esgotar-se quando o 

produto é utilizado pela primeira vez ou após longos períodos sem uso. Substitua as baterias por 
novas antes de usar. 

• Se ocorrer um alarme de baixa tensão da bateria, o gás não poderá ser detectado. Se o alarme for 
emitido durante o uso, desligue a alimentação e carregue ou substitua imediatamente as baterias 
em um local seguro. 

 
Diversos 
• O gás não pode ser detectado se o sensor estiver coberto com água, como água de chuva. Não 

use o produto na chuva nem o mergulhe em água. 
• Ao usar o produto, certifique-se de que ele esteja exposto ao ar. Se estiver coberto ou bloqueado, 

não pode ser obtida a medição correta, possivelmente resultando em acidentes. 
• Não descarte o produto no fogo. 
• Não tente lavar o produto, seja em uma máquina de lavar ou em uma máquina de limpeza 

ultrassônica. 
• Não bloqueie a abertura do som da buzina. Isso abafará ou silenciará o aviso audível. 
• Não remova a bateria enquanto a alimentação estiver ligada. 
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2-3. Informação de precaução 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

    CUIDADO 
• Não use o produto em locais onde possa estar exposto a óleo ou produtos químicos, etc. 

‧  Evite usar o produto em locais onde possam respingar líquidos para o produto, tais como 
óleo e produtos químicos. 

‧  Não coloque o produto em locais onde haja acúmulo de água ou sujeira. Colocar o produto 
em tais locais pode causar um mau funcionamento devido à entrada de água ou sujeira na 
abertura do som da buzina, etc. 

• Não use o produto em locais onde a temperatura excede a faixa de temperaturas de operação. 
‧  A faixa de temperatura de operação para o produto é a indicada a seguir. Evite usar o 

produto em temperaturas fora da faixa de operação. 
Ambiente de uso contínuo: -20 °C a +50 °C 
Ambiente de uso temporário: -40 °C a +60 °C 

‧  Evite usar o produto por períodos longos em locais expostos à luz solar direta. 
‧  Evite armazenar o produto no interior de veículos estacionados em climas quentes. 

• Respeite a faixa de operação de umidade para evitar a formação de condensação no interior do 
produto.  
A formação de condensação no interior do produto pode causar entupimento ou adsorção de gás, 
o que pode impedir a detecção exata do gás. A condensação deve ser evitada a todo custo. Além 
do ambiente de uso, monitore cuidadosamente a temperatura e a umidade do ponto de 
amostragem para evitar a formação de condensação no interior do produto. 

• Não use walkie-talkies perto do produto. 
‧  As ondas de rádio de walkie-talkies ou outros dispositivos de transmissão de ondas de rádio 

próximos ao produto podem afetar as leituras. Se walkie-talkies ou outros dispositivos de 
transmissão de ondas de rádio forem usados, eles devem ser usados longe do produto onde eles 
não afetem a operação. 

‧  Não use o produto perto de dispositivos que emitam radiação eletromagnética forte 
(dispositivos de alta frequência ou alta tensão). 

• Verifique se o indicador de estado da operação está piscando antes de usar o produto.  
Se o indicador de estado da operação não estiver piscando, o gás não poderá ser detectado 
corretamente. 

    CUIDADO 
• Certifique-se de realizar manutenção regular.  

O produto deve sofrer manutenção regularmente a fim de garantir a segurança. Usar o produto 
continuamente sem manutenção resultará em variações de sensibilidade do sensor, impedindo a 
detecção exata do gás. 

• Diversos 
‧  Pressionar os botões desnecessariamente pode alterar as configurações, evitando que os 

alarmes sejam ativados corretamente. Evite executar quaisquer operações não descritas neste 
manual de operação. 

‧  Não deixe cair o produto nem o sujeite a impactos. Isso pode degradar o desempenho de 
proteção contra explosão, à prova d'água, à prova de poeira e de detecção do gás. 

‧  Não use o produto durante o carregamento da bateria. 
• Não toque a abertura do som da buzina nem as aberturas do sensor com objetos afiados. Fazer 

isso pode resultar na entrada de água ou materiais estranhos, resultando em mau funcionamento 
ou danos ao produto. 

• Não bloqueie a abertura do som da buzina com fita ou outros objetos. Isso impedirá o ajuste da 
pressão interna do produto, podendo resultar em mau funcionamento. 

• Não remova a folha do painel no visor LCD. Isso prejudicará o desempenho à prova de água e 
poeira. 

• Não cubra a porta de infravermelhos com etiquetas nem quaisquer outros objetos. Isso impedirá a 
comunicação por infravermelhos. 
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    CUIDADO 
• Substituição da bateria 

‧  Certifique-se de desligar a alimentação do produto antes de substituir as baterias na bateria 
seca. 

‧  Substitua ambas as baterias por novas ao mesmo tempo ao substituir as baterias na bateria 
seca. 

‧  Respeite a polaridade das baterias. 
• Uso 

‧  O tempo de operação será reduzido devido ao desempenho da bateria em ambientes frios. 
‧  A resposta do visor LCD pode ser lenta em baixas temperaturas. 
‧  Faça sempre a calibração do ar em condições de pressão, temperatura e umidade 

semelhantes às do ambiente de operação e em ar fresco. 
‧  Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar. 
‧  Se houver uma diferença de temperatura de 15 °C ou mais entre os locais de 

armazenamento e uso, ligue a alimentação e deixe o produto em repouso para aclimatizar por 
cerca de 10 minutos em um ambiente semelhante ao local de uso antes de executar a calibração 
de ar em ar fresco. 

‧  Ao limpar o produto, não respingue água sobre o mesmo nem use solventes orgânicos, tais 
como álcool ou benzina. Isso pode descolorir ou danificar as superfícies do produto. 

‧  Se o produto não for usado por períodos longos, coloque baterias novas antes de 
armazenar. Substitua as baterias a cada seis meses. Vazamentos de bateria podem resultar em 
incêndio ou ferimentos. 

‧  Após um período de armazenamento prolongado, certifique-se de executar a calibração 
antes de retomar o uso. Para obter informações sobre reajuste, incluindo calibração, entre em 
contato com a Riken Keiki. 
 

Sensores 
‧  Note que se os sensores de gás combustível forem usados em um ambiente onde 

compostos de silicone, halogenetos, altas concentrações de sulfatos ou altas concentrações de 
gases solventes estiverem presentes, a vida útil do sensor pode ser reduzida, a sensibilidade a 
gases combustíveis pode se deteriorar e podem não ser obtidas leituras exatas. Se o uso em tais 
ambientes for inevitável, use-o pelo menor tempo possível e permita que o produto fique em ar 
fresco após o uso. Confirme se a leitura retorna ao normal e estabiliza. 

‧  É necessária uma concentração de oxigênio superior a um determinado nível para que o 
sensor de gás combustível <%LEL> no produto detecte corretamente os gases e apresente as 
concentrações. 

‧  Não exponha o produto a flutuações súbitas de pressão. As leituras de oxigênio sofrerão 
variação temporariamente, impedindo medições exatas. 

‧  Não use um gás diferente do nitrogênio como gás de equilíbrio ao calibrar ou ajustar um 
sensor de oxigênio. Caso contrário, os erros de leitura de oxigênio aumentarão, impedindo a 
medição exata. 

‧ Se um sensor de dióxido de carbono (CO2) estiver instalado, as características do sensor podem 
indicar uma alta indicação imediatamente após a energização. Aqueça por cerca de 10 a 20 
minutos e use-a após as instruções estarem estáveis. 
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 Configuração do produto 
 
 
 

3-1. Unidade principal e acessórios padrão 
Desembale e verifique o produto e os 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 do visor LCD, 
consulte “3-2. Nomes das peças e funções” na página 16. 
 

 
Unidade principal GX-3R Pro 
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Acessórios padrão 
 
Bateria 
de íons de lítio 
(BUL-3R) 
(*1) 
×1 

 

Carregador 
(*1) 
×1 

 

Bateria seca 
(BUD-3R) 
(*2) 
×1 

 

Bateria 
alcalina AAA 
(*2) 
×2 

 

Tampa de proteção 
de borracha 
×1 
 
Protege o produto do 
impacto se for atingido 
por algo ou for 
descartado.  

Fivela do cinto  
×1 
 
Prende o produto a 
um cinto. 
* Apenas modelos 
Japan Ex 

 
Clipe de jacaré  
×1 
 
Usado ao conectar o 
produto a um bolso 
* Apenas modelos de 
ATEX/IECEx 

 

Alça de mão 
×1 

 

Manual de Instruções  Garantia do 
produto  

 
Garantia do sensor 
 

 
 
  

*1, 2 Será fornecida uma bateria de íons de lítio e um carregador ou uma bateria seca com baterias 
alcalinas AAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    PERIGO 
Proteção contra explosão 
• Não modifique nem altere o circuito ou a configuração. 
• Ao medir as concentrações de oxigênio, não meça nada além de misturas de ar e gases 

combustíveis ou tóxicos. 
• Ao usar o produto em áreas perigosas, tome as seguintes precauções para se proteger contra 

riscos de eletricidade estática: 
① Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos). 
② Ao usar o produto em ambientes internos, posicione-se em um piso condutor (com resistência a 

vazamentos de 10 MΩ ou inferior). 
• A bateria que pode ser conectada é a BUL-3R (número de certificado DEK18.0017) ou BUD-3R 

(número de certificado DEK18.0018). 
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 Instruções de Uso 
 
 

5-1. Antes de usar o produto 
As precauções de operação aplicam-se tanto aos usuários iniciantes quanto àqueles que já usaram o 
produto anteriormente. 
Ignorar essas precauções pode danificar o produto e resultar em detecção do gás incorreta. 
 

5-2. Preparação da inicialização 
Verifique o seguinte antes de iniciar a detecção do gás: 
 

・ Confirme se o nível da bateria é suficiente. 
・ Confirme se o filtro no interior do produto não está contaminado nem entupido. 
 

NOTA 
• Se as configurações do produto foram alteradas a partir de um dispositivo externo, confirme se as 

configurações foram alteradas corretamente. 
 
5-2-1. Carregamento e colocação da bateria de íons de lítio 

(BUL-3R) 
Antes de usar o produto pela primeira vez ou se os níveis da bateria recarregável na bateria de íons de 
lítio estiverem baixos, carregue usando o carregador fornecido, conforme descrito abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

    PERIGO 
• Substitua a bateria de íons de lítio somente em um local seguro. 
• Carregue a bateria usando o carregador fornecido em um local seguro. 
• Carregue a bateria a temperaturas ambiente entre 0 °C e 40 °C. 

    CUIDADO 
• Certifique-se de desligar a alimentação do produto antes de substituir a bateria. 
• Não use o produto enquanto estiver carregando a bateria. As medições obtidas não serão corretas. 

Além disso, isso degradará a bateria recarregável mais rapidamente e reduzirá a vida útil da mesma. 
• O carregador não é à prova d'água nem de poeira. Não carregue a bateria enquanto o produto 

estiver molhado. 
• O carregador não é à prova de explosão. 
• Após colocar a bateria de íons de lítio, use parafusos para fixar com segurança. Se os parafusos 

não estiverem bem apertados, a bateria pode cair inesperadamente ou água pode entrar através 
das aberturas. 

• Evite danificar o vedante de borracha. 
• Para manter o desempenho à prova de água e poeira, recomendamos a substituição do vedante 

de borracha a cada três a seis anos, independentemente do seu estado. 
• Desconecte sempre o carregador da tomada quando não estiver sendo usado. 
• Não toque nos terminais de conexão da unidade principal localizados na bateria com as mãos 

desprotegidas. Isso pode causar falha de contato. 
• Não provoque curto-circuito nos terminais de conexão com objetos de metal. A bateria 

sobreaquecerá ou os níveis da bateria cairão acentuadamente. 
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<Remoção / conexão da bateria de íons de lítio> 
 

1 Confirme se a alimentação 
da unidade principal está 
desligada. 
Se a alimentação estiver ligada, 
pressione o botão POWER para 
desligá-la. 

 

2 Solte os quatro parafusos 
que prendem a bateria e, 
em seguida, remova a 
bateria de íons de lítio da 
unidade principal. 
 

 

 

3 Ao fixar a bateria de íons de 
lítio, prenda com os quatro 
parafusos. 
Certifique-se de que o vedante de 
borracha não esteja desalinhado 
nem desconectado da superfície de 
montagem. 
Os parafusos devem ser apertados 
com um torque de 15 a 16 N・cm. 
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5-2-2. Colocação da bateria seca (BUD-3R) 
Substituir a bateria de íons de lítio com a bateria seca permite que o produto seja operado usando duas 
baterias alcalinas AAA. 
Se a bateria seca estiver sendo usada pela primeira vez ou se o nível da bateria estiver baixo, insira ou 
substitua por baterias alcalinas AAA novas conforme descrito abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Remoção / conexão da bateria seca> 

 

1 Confirme se a alimentação 
da unidade principal está 
desligada. 
Se a alimentação estiver ligada, 
pressione o botão POWER para 
desligá-la. 

 

2 Solte os quatro parafusos 
que prendem a bateria e, 
em seguida, remova a 
bateria seca da unidade 
principal. 
 

 

    CUIDADO 
• Certifique-se de desligar a alimentação do produto antes de substituir a bateria. 
• Certifique-se de desligar a alimentação do produto antes de substituir as baterias. 
• Substitua as baterias somente em um local seguro, longe de quaisquer gases explosivos. 
• Ao substituir as baterias, substitua ambas as baterias por novas ao mesmo tempo. 
• Respeite a polaridade das baterias ao inseri-las. 
• Trave a tampa da bateria com segurança depois de inserir as baterias. Se a tampa da bateria não 

estiver travada com segurança, as baterias podem cair ou água pode entrar pelas aberturas. Água 
também pode entrar se materiais estranhos estiverem presos embaixo da tampa da bateria. 

• Não toque nos terminais de conexão da unidade principal localizados na bateria com as mãos 
desprotegidas. Existe o risco de falha de contato devido a contaminação ou danos nos 
componentes internos devido a eletricidade estática. 

    PERIGO 
• A bateria seca deve ser substituída somente em um local seguro. 
• As baterias devem ser substituídas apenas em um local seguro. 
• Certifique-se de usar apenas as baterias especificadas. 



5 Instruções de Uso 5-2. Preparação da inicialização 
 

 - 29 -  

3 Ao fixar a bateria seca, 
prenda com os quatro 
parafusos. 
Certifique-se de que o vedante de 
borracha não esteja desalinhado 
nem desconectado da superfície de 
montagem. 

 

 

 
 
NOTA 
• Se a bateria não estiver travada com segurança, as baterias podem cair ou água pode entrar pelas 

aberturas. Água também pode entrar se materiais estranhos estiverem presos embaixo da bateria. 
• Se a bateria for removida por períodos longos, a configuração de data e hora será redefinida. 

 
 
 
<Substituição das baterias secas> 
 

1 Destrave a tampa da 
bateria. 
 
 

 

2 Abra a tampa da bateria. 

 

3 Insira baterias novas, 
prestando atenção à 
polaridade. 
Remova quaisquer baterias velhas 
do interior. 

 

4 Feche a tampa da bateria e 
trave-a. 
Gire a trava com segurança para a 
posição fixa. 
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NOTA 
• Se a calibração do ar falhar, “FALHA” aparece na área do visor de concentração do sensor com 

defeito. Pressione o botão MODE para reinicializar o alarme de falha (falha na calibração). A 
reinicialização do alarme exibe o valor antes da calibração. 

 

5-5. Detecção do gás 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    PERIGO 
• Se estiver medindo no interior de bueiros ou espaços fechados, nunca se incline nem espreite para 

o interior do bueiro ou espaço fechado. Existe o perigo de que o ar com falta de oxigênio ou outros 
gases possam ser descarregados de tais locais. 

    AVISO 
• Quando a calibração do ar for realizada no ambiente, verifique o frescor do ar antes de iniciar. A 

presença de gases de interferência impossibilitará a calibração correta do ar e, potencialmente, 
resultará em condições perigosas no caso de vazamentos reais de gás. 

• Um alarme de gás indica a presença de perigo extremo. O usuário deve tomar as medidas 
adequadas com base na situação. 

• Se a tensão da bateria baixar, o gás não poderá ser detectado. Se ocorrer um alarme de baixa 
tensão da bateria durante o uso, desligue a alimentação e carregue ou substitua imediatamente as 
baterias em um local seguro. 

• Não bloqueie a abertura do som da buzina. Isso fará com que o alarme seja difícil de ouvir. 

    CUIDADO 
• Verifique as configurações antes de iniciar a detecção do gás. 
• Se um sensor de dióxido de carbono (CO2) estiver instalado, as características do sensor podem 

indicar uma alta indicação imediatamente após a energização. Aqueça por cerca de 10 a 20 
minutos e use-a após as instruções estarem estáveis. 
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NOTA 
• O gás atualmente sendo convertido é exibido na parte inferior da tela se um gás combustível estiver 

sendo convertido. 
• O tempo de operação será reduzido devido ao desempenho da bateria em ambientes frios. 
• A resposta do visor LCD pode ser lenta em baixas temperaturas. 

Se o produto for exposto a um gás combustível em concentrações de 100% LEL ou superiores, 
pode permanecer algum gás adsorvido no filtro. Após extrair gás combustível de alta concentração, 
permita sempre que o produto repouse ao ar fresco. Realize a limpeza do ar até que a leitura retorne 
para cerca de zero para remover quaisquer gases adsorvidos. A realização da calibração do ar 
antes de uma limpeza completa resultará em ajustes imprecisos, com possíveis efeitos adversos na 
medição. Ocorrerá o travamento se for detectado 100% LEL. Não haverá reinicialização até que a 
concentração de oxigênio diminua ou que pressione o botão MODE. 

• 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. Se o hidrogênio for detectado em concentrações de 2.000 ppm ou superiores, “H2” e 
“RICH” serão exibidos alternadamente na área do visor de concentração. Embora a medição possa 
continuar, surgirão erros grandes com as leituras de concentração de monóxido de carbono devido 
aos efeitos significativos da interferência do hidrogênio. 

 
Visor de concentração: RICH Visor de concentração: H2 

• A sensibilidade pode ser reduzida temporariamente se o sensor de monóxido de carbono (CO) 
entrar em contato com o gás em concentrações que excedam sua faixa de medição. Se o sensor 
tiver entrado em contato com gás de alta concentração, certifique-se de deixá-lo ao ar fresco e 
realizar a limpeza do ar. 

• A sensibilidade pode ser reduzida temporariamente se o sensor de sulfato de hidrogênio (H2S) 
entrar em contato com o gás em concentrações que excedam sua faixa de medição. Se o sensor 
entrar em contato com gás de alta concentração, certifique-se de deixá-lo ao ar fresco e realizar a 
limpeza do ar. 

• A sensibilidade pode ser reduzida temporariamente se os sensores de monóxido de carbono (CO) e 
de sulfato de hidrogênio (H2S) entrarem em contato com o gás em concentrações que excedam sua 
faixa de medição. Se os sensores tiverem entrado em contato com gás de alta concentração, 
certifique-se de deixá-los ao ar fresco e realizar a limpeza do ar. 

• O visor não mudará para o modo de exibição se um alarme estiver ativo no momento. 

    CUIDADO 
• Note que se os sensores de gás combustível forem usados em um ambiente onde compostos de 

silicone, halogenetos, altas concentrações de sulfatos ou altas concentrações de gases solventes 
estiverem presentes, a vida útil do sensor pode ser reduzida, a sensibilidade a gases 
combustíveis pode se deteriorar e podem não ser obtidas leituras exatas. Se o uso em tais 
ambientes for inevitável, use-o pelo menor tempo possível e permita que o produto fique em ar 
fresco após o uso. Confirme se a leitura retorna ao normal e estabiliza. 

• É necessária uma concentração de oxigênio superior a um determinado nível para que o sensor de 
gás combustível <%LEL> no produto detecte corretamente os gases e apresente as concentrações. 

• Não exponha o produto a flutuações súbitas de pressão. As leituras de oxigênio sofrerão variação 
temporariamente, impedindo medições exatas. 

• Não use um gás diferente do nitrogênio como gás de equilíbrio ao calibrar ou ajustar um sensor 
de oxigênio. Caso contrário, os erros de leitura de oxigênio aumentarão, impedindo a medição 
exata. 

• Se o produto estiver exposto a gás altamente adsorvente, deixe-o repousar ao ar fresco. Confirme 
se a leitura retorna a zero antes de usar. 

• O ponto zero para os sensores de monóxido de carbono (CO) e sulfato de hidrogênio (H2S) pode 
flutuar a temperaturas baixas ou altas. Se isso ocorrer, execute a calibração do ar ao ar ambiente. 

• O sensor de sulfato de hidrogênio (H2S) pode exibir flutuações temporárias se for exposto a 
variações súbitas de temperatura. Deixe o produto em repouso para aclimatizar ao ar ambiente. 
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3 Pressione o botão MODE. 
Aparece “FIM” e o visor retorna ao menu de 
configuração da data de vencimento da calibração. 
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NOTA 
• Os intervalos de substituição acima são apenas orientativos. Os intervalos de substituição podem 

variar dependendo das condições reais de operação. Esses intervalos não constituem períodos de 
garantia. Os intervalos de substituição podem variar dependendo dos resultados da manutenção 
regular. 
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 Armazenamento e Descarte 
 
 
 

8-1. Procedimentos para armazenamento ou quando 
não for usado por períodos prolongados 

O produto deve ser armazenado no seguinte ambiente: 
・ Em um local escuro a temperatura e umidade normais, longe da luz solar direta. 
・ Em um local livre de gases, solventes e vapores. 
 
Armazene o produto em sua caixa de remessa, se essa tiver sido guardada. 
Se a caixa de remessa não estiver disponível, armazene longe de pó e sujeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 
• Se o produto não for usado por curtos períodos enquanto a bateria seca estiver conectada, ele 

deverá ser armazenado com as baterias secas no interior. O produto deve ser armazenado com 
baterias secas inseridas, pois os sensores consomem energia mesmo quando a alimentação 
principal está desligada. 

• Se o produto não for usado por períodos prolongados (três meses ou mais), ele deverá ser 
armazenado com a bateria de íons de lítio totalmente carregada. Carregue a bateria a cada seis 
meses até que ela esteja totalmente carregada. 
Se estiver armazenando com a bateria seca, devem ser inseridas baterias novas o para 
armazenamento. Substitua as baterias secas a cada seis meses. 

• Se a bateria de íons de lítio for armazenada sozinha, recomendamos armazená-la após estar 
descarregada até o ícone de nível da bateria mostrar uma barra. 

• Se a bateria seca for armazenada sozinha, remova as baterias antes de armazená-la. 
• A configuração de data e hora pode ser redefinida se o produto for armazenado por longos períodos 

com o ícone de nível de bateria mostrando uma barra. 
 
 
 
  

    CUIDADO 
• O produto deve ser sempre armazenado com a bateria de íons de lítio ou com a bateria seca 

conectada. O produto consome constantemente energia para os sensores e o relógio mesmo 
quando a alimentação está desligada. Os sensores podem ficar danificados ou o relógio pode ficar 
desacertado se não houver alimentação. 

• Se um sensor de dióxido de carbono (CO2) estiver instalado, as características do sensor podem 
indicar uma alta indicação imediatamente após a energização. Aqueça por cerca de 10 a 20 
minutos e use-a após as instruções estarem estáveis. 
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8-2. Procedimentos para uso após o armazenamento 
Realize a calibração se o produto for usado novamente após um período em armazenamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-3. Descarte do produto 
Descarte o produto como resíduo industrial (incombustível) de acordo com os regulamentos locais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Descarte nos Estados-Membros da UE> 
Ao descartar o produto em um Estado-Membro da UE, separe as baterias conforme especificado. 
A bateria removida da bateria de íons de lítio (BUL-3R) ou as baterias secas usadas na bateria seca 
(BUD-3R) devem ser manuseadas de acordo com os sistemas de triagem e coleta ou reciclagem 
estipulados pelos regulamentos dos Estados-Membros da UE. 
 

NOTA 
Símbolo do contentor de lixo barrado por uma cruz 
• Este pictograma está afixado em produtos que contenham baterias que se 

enquadram na Diretiva 2006/66/CE relativa a baterias. Essas baterias 
precisam ser eliminadas conforme especificado pela última diretiva. Este 
pictograma indica que as baterias precisam ser separadas do lixo comum e 
eliminadas adequadamente. 

 

 

 
 
 
 

  

    CUIDADO 
• Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar o reajuste e a calibração. 
• Se houver uma diferença de temperatura de 15 °C ou mais entre os locais de armazenamento e 

uso, ligue a alimentação e deixe o produto em repouso cerca de 10 minutos em um ambiente 
semelhante ao local de uso para aclimatizar antes de executar a calibração de ar em ar fresco. 

 

    AVISO 
• Nunca tente desmontar sensores do tipo eletroquímico, pois contêm eletrólito. O eletrólito pode 

causar inflamação se entrar em contato com a pele e pode causar cegueira se entrar em contato 
com os olhos. O eletrólito pode descolorir ou decompor a roupa se entrar em contato com a 
mesma.  
Se ocorrer contato, lave imediatamente a área com muita água. Elimine as baterias secas de 
acordo com o procedimento especificado pela autoridade local. 

















10 Especificações do Produto 10-2. Lista de acessórios 
 

 - 103 -  

10-2. Lista de acessórios 
Acessórios padrão (modelos Japan Ex) 
Nome da peça Número da peça 
Alça de mão 0888 0605 90 
Tampa de proteção de borracha 4777 4175 00 
Fivela do cinto (com parafuso de fixação) 4777 9202 40 
Adaptador AC 2594 0898 30 
Baterias alcalinas AAA 2757 0001 90 
 
Acessórios padrão (modelos gerais de ATEX/IECEx) 
Nome da peça Número da peça 
Alça de mão 0888 0605 90 
Tampa de proteção de borracha 4777 4175 00 
Adaptador de calibração (tipo simples) 4777 9308 10 
Clipe de jacaré ultrafino (com parafuso de fixação) 4777 9203 10 
Adaptador AC 2594 0898 30 
Baterias alcalinas AAA 2757 0001 90 
 
<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 do filtro (para ESR-A13D) Conjunto de 5 4777 9318 10 
Conjunto de 10 folhas de filtro do pó 4777 9343 10 
Conjunto de 5 folhas de película protetora 4777 9296 50 
Baterias alcalinas AAA 2757 0001 90 
Estojo em couro 4777 4258 70 
Estojo resistente ao calor (não à prova de explosão) 4777 4260 80 
Kit de sucção manual (com vara de amostragem) 4777 9297 20 
Kit de sucção manual (com flutuador) 4777 9299 70 
Kit de sucção manual 
(com tubo médio de 30 m) 4777 9300 30 

BUL-3R + acessórios 4777 9277 40 
BUD-3R + acessórios 4777 9278 10 
BUL-3R + acessórios 4777 9281 00 
BUD-3R + acessórios 4777 9282 70 
Adaptador AC 2594 0898 30 
Ficha AU 2594 0932 90 
Ficha UE 2594 0933 60 
Ficha RU 2594 0934 30 
Adaptador de calibração (tipo simples) 4777 9308 10 
Adaptador de calibração 4777 9310 20 
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   
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(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 Informação de Segurança sobre especificações ATEX/IECEx 
Alterar alarme MOVER, Declaração de conformidade 2020/8/21 

6 Parágrafos 1-5：INMETRO Postscript, Declaração de conformidade 2021/7/21 
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Declaração de conformidade 
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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 
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Certificação da Lei de Radiofrequência 
Este produto é certificado como cumprindo as leis de radiofrequência em países e regiões individuais como 
se segue. As informações relacionadas com a certificação da lei de radiofrequência podem ser verificadas 
na tela LCD do produto. (Consulte a página **.) 
As ações seguintes são proibidas pelas leis de radiofrequência. O usuário e / ou varejista pode estar sujeito 
a punição se forem cometidas ações proibidas. 
・ Uso em países ou regiões em que a certificação legal da radiofrequência não foi obtida 
・ Venda em países ou regiões em que a certificação legal da radiofrequência não foi obtida 
・ Desmontagem ou modificação do produto 
・ Remoção de etiquetas de certificação do produto 
Se esse produto for utilizado a bordo de embarcações marítimas, aplicar-se-á a legislação relativa à 
radiofrequência do país que faz fronteira com as águas territoriais. Nesses casos, o uso deve ser proibido 
em países ou regiões em que a certificação legal da radiofrequência não tenha sido obtida. 
Verifique se os equipamentos industriais, científicos e médicos (por exemplo, fornos de micro-ondas), 
estações de rádio locais para identificação móvel usadas em linhas de produção de usinas (estações de 
rádio que requerem uma licença) e estações de rádio de baixa potência não são operados na faixa de 
frequência (2,4 GHz) usada por este produto. Se o produto causar interferência de rádio em uma estação de 
rádio para identificação móvel, tome medidas para eliminar a interferência de rádio, por exemplo, usando o 
produto em um local diferente ou interrompendo as emissões de rádio. 
 
Especificações sem fio 
Comunicação sem 
fio 

Protocolo: Bluetooth de baixa energia 
Versão: Ver. 4.2 
Frequência: 2.402 a 2.480 MHz 
Modulação: FSK 
Saída: Máximo 6 dBm 

 
Certificação da Lei 
de Radiofrequência 
(País / região) 

Detalhes 

Lei de 
Radiofrequência 
(Japão) 

Este produto contém equipamento de rádio certificado para cumprir as 
normas técnicas, de acordo com a Lei de Radiofrequência. 
Consequentemente, uma licença de estação de rádio não é necessária 
ao usar este produto. 

 
Número de certificação do projeto de construção: 001-A07864 
Frequência sem fio: 2.402 MHz a 2.480 MHz 
Saída sem fio máxima: 6 dBm 
 

Diretiva RE  
(Países da UE) 

 
 
 
 
 
Declaramos que este equipamento está em conformidade com os 
requisitos básicos da Diretiva 2014/53/UE e outras disposições 
relevantes. Conecte-se à rede com ondas de rádio de frequência de 
2,4 GHz e saída máxima de 6 dBm. 
 

Conformidade da 
FCC  
(Estados Unidos) 

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da 
FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este 
dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este 
dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo 
interferência que possa causar operação indesejada. 
 
AVISO DA FCC 
Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte 
responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário 
para operar o equipamento. 
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Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os 
limites para um dispositivo digital Classe A, de acordo com a parte 15 
das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer 
proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento 
é operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e 
pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado 
de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência 
prejudicial às comunicações de rádio. A operação deste equipamento 
em uma área residencial pode causar interferência prejudicial, em cujo 
caso o usuário deverá corrigir a interferência por conta própria. 
 
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à 
radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado e 
cumpre as diretrizes de exposição à radiofrequência (RF) da FCC. Este 
equipamento possui níveis muito baixos de energia de radiofrequência 
que são considerados como estando em conformidade sem testes de 
taxa de absorção específica (SAR). 
 

Conformidade IC  
(Canadá) 

Este dispositivo está em conformidade com as RSSs isentas de licença 
da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições 
seguintes: 
(1) Este dispositivo não pode causar interferência; e 
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo 
interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo. 
 
O presente pedido está em conformidade com a norma CNR da 
Industrie Canada, aplicável a aparelhos de rádio isentos de licença. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 
1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage; 
2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement. 
 
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à 
radiação da IC estabelecidos para um ambiente não controlado e 
cumpre a RSS-102 das regras de exposição à radiofrequência (RF) da 
IC. Este equipamento possui níveis muito baixos de energia de 
radiofrequência que são considerados como estando em conformidade 
sem testes de taxa de absorção específica (SAR). 
 
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements 
énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles 
d’exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l’IC. Cet 
équipement émet une énergie RF très faible qui est considérée comme 
conforme sans évaluation du débit d’absorption spécifique (DAS). 
 

KCC 
 (CORÉIA) 

 
Código de identificação: MSIP-CRM-***-************** 
Requerente de aprovação de conformidade: Riken Keiki Co., Ltd. 
Nome do produto: Monitor de Gás Portátil 
Modelo: GX-3R Pro 
Fabricante: Riken Keiki Co., Ltd. 
País de fabricação: Japão 
 
Dispositivo de classe A (dispositivo de comunicação de transmissão 
para uso comercial) 
Este produto é um dispositivo de transmissão de ondas de rádio para 
uso comercial (Classe A) e destina-se a uso em locais não domésticos. 
Os varejistas e usuários devem prestar atenção a esse ponto. 
 



11 Apêndice Declaração de conformidade 
 

 - 115 -  

A급  기 기  (업 무 용  방 송 통 신 기 자 재 )  
이  기 기 는  업 무 용 (A급 ) 전 자 파 적 합 기 기 로 서  판 매 자  또 는  사 용 자 는  이  
점 을  주 의 하 시 기  바 라 며 , 가 정 외 의  지 역 에 서  사 용 하 는  것 을  목 적 으 로  
합 니 다 .  
 

IMDA  
(CINGAPURA) 

Etiqueta de certificação: 
 

Conforme as 
Normas IMDA 

DA107653 
 

ANATEL 
(BRASIL) 

MODELO: GX-3R Pro 
Número de aprovação: *****-**-**** 

 

 
・ Requisitos descritivos da resolução 680 da ANATEL 
 This equipment is not entitled to protection against harmful 

interference and may not cause interference in duly authorized 
systems. 

 
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência 
prejudicial e não pode causar interferência em sistemas 
devidamente autorizados. 

 
・ Website ANATEL 

“Para consultas, visite: www.anatel.gov.br” 
 

ACMA 
 (AUSTRÁLIA) 

MODELO: GX-3R Pro 
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SGS 
(TAIWAN) 

Approval certification number: 
Dry batteries: CCAM19LP0891T2 
Lithium batteries: CCAM19LP0890T0 
Model: GX-3RPRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In accordance with NCC Administrative Regulations on Low Power 
Radio Wave Emitting Electrical Devices: 

Article 22 Any alteration of the frequency or voltage of approved 
models of low power radio wave emitting electronic 
devices is prohibited. 

Article 14 The use of low power radio wave emitting electrical 
devices shall not interfere with legally-compliant 
communications or impair aircraft or maritime safety. 

 In the case of infringement, the use of such devices shall 
be prohibited until compliance is achieved. 

The aforementioned legally-compliant communications refer to radio 
communications operated in accordance with the Telecommunications 
Act. Low power radio wave emitting electrical devices are legally 
required to be susceptible to interference from ISM band 
communications. 
 

Minsvyaz 
（Russia） 

Радиоэлектронные средства технологии «Bluetooth»  
в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц с  
максимальной эквивалентной изотропно  
излучаемой мощностью передатчика не более  
2,5 мВт. 

SRRC 
（CHINA） 

Approval certification number: 
Dry batteries: CMIIT ID：2020DP3197 
Lithium batteries: CMIIT ID：2020DP1516 
Model: GX-3RPRO 
Protocol: Bluetooth Low Energy 
Version: Ver. 4.2 
Frequency: 2,402 to 2,480 MHz 
Modulation: FSK 
Output: Maximum 6 dBm 

 




