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SI-100C
Detector de Gás Fixo

Descrição

SI-100C é um detector de gás fixo feito para ser instalado em um local onde existe 
risco potencial de gás para medir oxigênio, gás tóxico e gás combustível sem 
display LCD. Ele pode ser conectado ao controlador com saídas analógicas padrão 
de 4-20 mA, com alimentação 24VDC

Principais características
• Estrutura à prova de explosão
• Resistente a poeira e água
• Saída 4/20 mA
• Modo de calibração integrado
• 2 fios para tóxicos e 3 fios para %LEL

Modelo SI-100C

Gás a ser medido Combustíveis  Tóxicos Oxigenio

Metodo de medição Catalitico IR Eletroquímico Celula galvânica
Range   0~100%LEL  0~100%LEL ref. pág. 19 0~30%VOL

Tempo de vida sensor >  5 anos >  2 anos >  2 anos < 2 anos

Tempo de resposta <15seg/90% escala <30sec/90% scale ref. page 19 <15sec/90%scale

Resolução 1%LEL  1%LEL ref. page 19 0.1%VOL

Cabos / Distância Cabo de Alimentação: 3 fios> CVVSB 1.5sq ou AWG20 Cabo de alimentação + sinal: 2 fios> CVVSB 1.5sq ou AWG20

Tipo de medição Por difusão

Precisão ± 3% / escala completa

Parâmetros Chave de controle (calibração), Console de administração (manutenção, OPÇÃO)

Modo de operação 2 LEDs (Operacional e Cal zero, LED Span Cal.)

Sinal de saída 4-20mA DC (3 fios para gás combustível, 2 fios para outro gás) 

Conexões NPT 3/4 "(2 vias)

Tipo de montagem Suporte de parede

Ajustes 1 Interface do interruptor (calibração), conjunto de console disponível (opção)

Conjunto Remoto
via console
(Calibração zero, calibração de amplitude, configuração de concentração de gás de calibração, padrão de fábrica, 
calibração de 4-20 mA, configuração de faixa, registro de dados)

Temp. operação -20ºC ~ +55ºC

Umidade 5% to 95% RH(Sem condensação)

Alimentação 9~34Vdc 600mA

Material Alumínio, aço inoxidável (STS304)

Dimensões 102(W) × 137(H) × 87(D)mm

Peso 1.0kg

Opções Console

Aprovações
ATEX  Ex d IIC T5 Gb IP65  

IECEx  Ex d IIC T5 IP65 

INMETRO Ex d IIC T5 Gb IP65

Especificações
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