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Revolucionando a indústria.

A teoria da segurança sustenta que qualquer incidente pode ser evitado. Mas vivemos em um mundo prático, 
com limitações de tempo e recursos. O segredo é fazer o melhor uso daquilo que temos disponível. Em 
um mundo cada vez mais conectado, será que a indústria de segurança pode se superar sem abrir mão da 
praticidade e da acessibilidade? 

Acreditamos que sim. Há uma década, a Blackline Safety cria tecnologia que mantém equipes conectadas no 
trabalho. E elevamos o patamar para conexões de segurança conectada e detecção de gás: mais uma vez.

Com o G7, suas equipes podem monitorar ambientes quanto a possíveis perigos e responder 
instantaneamente caso algo aconteça. Nossas soluções G7 incorporam tecnologia de ponta para superar 
os pontos fracos da concorrência. Ao integrar conectividade, conectar trabalhadores em campo com 
profissionais de monitoramento em tempo real e automatizar processos de monitoramento de segurança, o 
G7 pode fazer a diferença. 

Nossa empresa é totalmente voltada para percepção situacional, ajudando você a fazer a diferença qualquer 
que seja o ambiente onde você esteja. Não caia no golpe de métodos ineficientes e tecnologia ultrapassada: 
assuma o controle da segurança da sua equipe com as soluções da Blackline Safety.



Na década de 80, Cody Slater fundou a BW Technologies. Ele foi um 
inovador importante no mercado de aparelhos portáteis de detecção de 
gás, criando o primeiro monitor de gás descartável do mundo e o Rig Rat 
— o primeiro detector de gás sem fio do setor. Atualmente, Cody é o CEO e 
presidente da Blackline Safety.

O Dr. John Finbow foi um dos fundadores da City Technology, a maior 
fornecedora de sensores de gás do mundo. Há muito tempo, Cody e John 
colaboraram para levar detectores de gás mais acessíveis e compactos 
ao mercado. Finbow hoje ocupa uma posição influente no Conselho de 
Diretores da Blackline. 

Você pode não conhecer este nome — mas com certeza já usou os produtos desta empresa



O líder em soluções 
conectadas. 

Atrás de cada inovação revolucionária, há um alicerce sólido. 
Nada substitui experiência e paixão pelo que se faz e, exatamente 
como um time de sucesso, começamos recrutando nossos 
melhores profissionais: preparando o terreno para revolucionar o 
mundo da segurança.

Não somos iniciantes. Os profissionais da Blackline Safety já 
criaram algumas das soluções de comunicações, tecnologia de 
localização e detecção de gás mais avançadas do mundo. 

Não se trata apenas de dezenas de milhões de dólares que 
investimos em tecnologia de monitoramento de segurança 
ou de quantas xícaras de café inspiram nossa equipe. Você não 
precisa se preocupar em como pesquisamos as necessidades dos 
nossos clientes, examinamos incansavelmente as experiências 
de usuários e integramos as nossas descobertas. Tem a ver com a 
diferença que o G7 faz para os seus funcionários, as famílias deles 
e a sua organização.

A Blackline Safety ganhou o prêmio de 
Fabricante do Ano por sua contribuição 
excepcional na Premiação de Petróleo 
e Gás de 2018. Para se qualificar para 
essa categoria, os fabricantes precisam 
demonstrar inovação e adoção líder de 
seus produtos e serviços por clientes na 
região.

O G7 engloba nosso histórico amplo 
em projetar e fabricar tecnologia de 
segurança conectada enquanto leva 
serviços revolucionários para clientes 
nos quatro cantos do mundo. 



00 min, 00 s 
O trabalhador é exposto 

a 90 ppm de gás H2S 

Com o Blackline G7 

Detector de gás tradicional

01 min, 40 s 
Os membros da equipe 
nos pontos mais próximos 
são deslocados para a 
localização do trabalhador 
com um aparelho de 
respiração

00 min, 01 s 
O G7 envia um 
alarme de alto nível 
de H2S para o portal 
Blackline Live

00 min, 01 s 
O detector de gás 
emite um sinal 
audível e pisca, mas 
ninguém está perto 
para ouvir

01 min, 20 s 
Membros da equipe na área 
envolvida recebem o alerta 
de voz, instruindo-os a se 
dirigirem para locais seguros

00 min, 31 s 
Uma chamada de voz é 
feita com o trabalhador, 
que está obviamente 
em apuros

00 min, 02 s 
A equipe de 
monitoramento 
recebe um alerta 
mostrando o nível 
de 90 ppm de 
H2S e o local do 
trabalhador

00 min, 15 s 
A equipe de 
monitoramento 
inicia a resposta de 
emergência

02 min, 30 s
O trabalhador é 
resgatado

Houve um vazamento de H2S...



Cada segundo pode fazer a diferença.  

Quando um incidente ocorre, o relógio começa a correr: e não para até que a ajuda chegue. O que 
acontece até lá depende de você. Se um funcionário cai de uma escada, o tempo está se fechando 
ou ocorre uma explosão ou vazamento de gás, cada minuto sem resposta pode significar que o 
trabalhador não vai voltar para casa. 

Com o G7, você pode controlar o tempo. Durante um alerta, a conectividade de redes móveis 2G/3G 
liga trabalhadores com equipes de monitoramento ao vivo em tempo real, o que significa que todas as 
chamadas de ajuda são atendidas. Nossa plataforma de monitoramento hospedada na nuvem mostra 
o local e o bem-estar dos membros no campo: identifique facilmente se alguém se deparou com um 
possível perigo, além de todos os dados ambientais coletados pelo dispositivo, para respostas de 
emergência eficientes. 

Fique tranquilo sabendo que você pode proporcionar segurança à sua equipe e cuidar de cada 
profissional nessa jornada. Ninguém é esquecido.

O trabalhador é 
resgatado

2 h, 00 min 
O trabalhador 
não confirma 
sua presença

2 h, 05 min 
O gerente de segurança percebe 
que a confirmação não foi feita 
e o trabalhador não responde às 
chamadas de voz

2 h, 15 min 
As equipes exploram a 
instalação em busca do 
trabalhador desaparecido



O trabalhador conectado. 

Nossa tecnologia foi projetada para considerar cada aspecto do seu 
programa de segurança sem qualquer complicação. Quando algo 
sai dos trilhos, as principais ferramentas e tecnologias da indústria 
estão nas suas mãos para detectar e gerenciar o incidente de modo 
profissional e da forma mais rápido possível.

Os dispositivos G7 transmitem constantemente os dados de situação 
para a plataforma de segurança da Blackline Live. É possível conferir 
a segurança de todo membro da equipe com rapidez e, caso um 
incidente ocorra, você pode identificar de forma precisa para onde 
enviar ajuda e como preparar os socorristas para o incidente. 

Com um protocolo de resposta de emergência totalmente 
personalizado, você está pronto para o que der e vier. Você pode 
optar por notificações por chamada, mensagem de texto ou e-mail 
no caso de um incidente ou deixar que os parceiros dos Centros de 
recebimento de alarme da Blackline cuidem de qualquer alerta de 
modo profissional. Esteja sempre no controle, mesmo distante.

Tudo está na palma da sua mão, do gerenciamento de alertas e 
status de calibração até leituras de gás em tempo real: e tudo é 
atualizado no seu portal da Web, com dados recebidos diretamente 
de dispositivos G7 usados por trabalhadores. Com configuração 
de dispositivo on-line e atualizações automáticas sem fios, seu 
equipamento está sempre atualizado sem nunca precisar ser tirado 
de operação para isso.



G7 INSIGHT 

Você quer manter seus profissionais em segurança, e não apenas trocar 
sensores, atualizar software ou acessar registros de compliance. O G7 
Insight cuida de tudo isso para você.

O G7 Insight é o primeiro programa de detecção de gás totalmente 
integrado do mundo. Substituindo detectores de gás convencionais 
com alertas sonoros e visuais, o G7 Insight emprega cartuchos de 
sensor de gás plug-and-play altamente configuráveis com um painel 
de compliance em tempo real e relatórios automatizados. 

As práticas tradicionais deixam margem para erros humanos e, muitas 
vezes, significam que não se sabe qual é o status de compliance do 
equipamento em um determinado momento. Com apenas alguns 
minutos de conectividade em cada turno, o G7 Insight transmite 
automaticamente todos os dados de compliance e detecção de 
gás registrados em um returno para a Rede Blackline Safety. O 
resultado final? Relatórios de compliance descomplicados. Responda 
imediatamente usando dados do painel on-line: confira com rapidez 
quem está usando os detectores de gás e quem não colocou o 
equipamento. 

O G7 Insight oferece mais informações do que qualquer outro detector 
convencional e oferece uma perspectiva descomplicada: devolvendo o 
tempo para as equipes, para que elas se concentrem no que realmente 
importa. 



Muitos dados, muitos insights.

Ao usar os recursos integrados de coleta de dados automatizada e conectividade, o G7 compila um banco de dados hoje que oferece 
desempenho mensurável para o presente e o futuro. Nunca foi tão fácil explorar a fundo dados para identificar perspectivas de 
segurança que ajudam a fomentar seus negócios. 

Os dispositivos G7 coletam e comunicam mais dados do que nunca e os compilam automaticamente no Blackline Live para fácil 
conferência, transmitindo rapidamente observações valiosas para que você tome decisões com rapidez. Receba dados sobre como 
e onde equipamentos estão sendo usados, onde há perigos e identifique, inclusive, que ativos de detecção de gás estão operando 
bem e quais podem ser melhor aproveitados. 

Parte do Blackline Live, nosso painel de compliance em tempo real e relatórios Blackline Analytics proporcionam uma visão real do 
status de compliance e operação da sua frota, possibilitando decisões embasadas e eficientes. Com o G7, recuperar manualmente 
registros de dados de detecção de gás no campo, compilar e conferir relatórios é coisa do passado.

Painel de compliance de detecção de gás Relatório de uso do dispositivo Mapa de calor de área de incidentes

Personalize com opções  
em tempo real
 

Responda a incidentes logo que ocorrerem. 
Serviços em tempo real usam a conectividade 
sem fio do G7 para conectar funcionários a 
profissionais de monitoramento em tempo real.  

Alertas em tempo real 
Monitoramento em tempo real pela 
Blackline, 24 horas por dia/7 dias  
por semana 
Chamadas de voz bidirecionais 
Recurso PTT NOVIDADE

Quando a diferença é entre resgate e 
recuperação, a capacidade de conexão com 
uma equipe de monitoramento em tempo 
real significa que alguém sempre vai atender à 
chamada para ajuda no exato momento que 
algo acontecer. 







Maximize o tempo de funcionamento  
do dispositivo.

O G7 conta com uma interface modular exclusiva com os primeiros cartuchos de sensor de gás plug-and-
play da indústria. Com quatro opções de cartucho à sua disposição, personalize seu sistema para qualquer 
aplicação de detecção de gás ou trabalhador solitário. 

Mantenha os seus dispositivos em campo, onde são realmente necessários. Os cartuchos podem 
ser trocados em campo e eliminam o tempo de inatividade, garantindo detecção de gás perfeita e 
monitoramento de segurança enquanto minimizam os custos de manutenção. Se um sensor falhar ou 
chegar ao fim da vida útil, basta trocar o cartucho por um novo em questão de segundos. E a melhor 
parte: nossos cartuchos possuem garantia vitalícia. 

Projeta seu investimento para o futuro: um único G7 pode funcionar como monitor de trabalhador 
solitário ou detector de um ou mais gases conforme suas necessidades e negócios mudarem. Precisa de 
um detector de cinco gases ou bomba?  
Também oferecemos essas opções. 

Verificações mais inteligentes de 
vazamentos e entrada em espaços 
confinados
 

Como a mais nova adição ao nosso portfólio 
de cartuchos, o cartucho de bomba de vários 
gases conta com a menor bomba integrada do 
mundo. Quando instalado no G7, o cartucho de 
bomba oferece monitoramento de taxa de fluxo 
na tela. Você não precisa mais se perguntar se 
uma bomba está funcionando corretamente.

Os usuários podem alternar entre modos de 
configuração de difusão e bomba, incluindo 
modos de verificação de vazamento e pré-
entrada, sem mudanças no equipamento. 

Com a tecnologia assistida por GPS integrada 
do G7, toda verificação de vazamento e entrada 
em espaços confinados possui marcação de 
localização para conferência no Blackline Live. 
Saiba quem realizou a atividade, quanto tempo 
durou e quais foram as leituras durante o 
processo.  

Portfólio de sensores

 ■ Amônia (NH3)
 ■ Teor elevado de amônia (NH3)
 ■ Dióxido de carbono (CO2)
 ■ Monóxido de carbono (CO)
 ■ Teor elevado de monóxido de carbono (CO) 
 ■  Monóxido de carbono resistente a  

hidrogênio (CO-H)
 ■ Cloro (Cl2)
 ■ Dióxido de cloro (ClO2)

 ■ Combustível (LEL infravermelho)
 ■ CO+H2S (COSH)
 ■ Hidrogênio (H2)
 ■ Sulfeto de hidrogênio (H2S)
 ■ Cianeto de hidrogênio (HCN)
 ■ Oxigênio (O2)
 ■ Dióxido de enxofre (SO2)
 ■ Fotoionização (PID)

Cartucho padrão (sem gás) Cartucho de um gás Cartucho de difusão  
de vários gases

Cartucho de bomba  
de vários gases



Produtividade automatizada.

Segurança e produtividade são essenciais para a sustentabilidade de 
qualquer empresa. Quando ambas estão alinhadas, as empresas prosperam. 
Nosso portfólio do G7 se concentra em dinamizar atividades reais das 
equipes em campo através de conectividade e coleta de dados em tempo 
real.

 § Descubra rapidamente se as equipes estão onde deveriam, o que estão 
fazendo e se há grupos ou indivíduos que precisam de outras instruções 

 § Assuma total controle de seu programa de detecção de gás, automatize 
configurações de equipamentos e explore dados a fundo de forma 
descomplicada 

 § Use seus dados para garantir desligamentos e mudanças eficientes. O G7 
cuida das suas necessidades de segurança e produtividade

 
Push-to-talk

Para gerenciar tarefas e alcançar prazos, as equipes precisam conseguir se 
comunicar umas com as outras durante um turno sem que isso interrompa 
os fluxos de trabalho. Nosso novo recurso PTT oferece funcionalidade de 
walkie-talkie bidirecional integrada diretamente no G7. Com o simples toque 
de um botão, os membros da equipe podem colaborar uns com os outros 
em tempo real. O trabalho não precisa parar para coordenar atividades e 
garantir a segurança de todos. 

E a melhor parte: o novo recurso é econômico e elimina a necessidade de 
funcionários manterem múltiplos dispositivos de segurança e comunicação.

Desligamentos e alterações
 

As empresas enfrentam maior pressão do 
que nunca para mostrar desempenho, 
tendo que trabalhar de forma mais 
inteligente e fazer mais com menos 
recursos. O G7, com o Blackline Live e 
nossos relatórios de alterações interativas, 
oferece a você todas as respostas em 
uma solução integrada e descomplicada.

O G7 não apenas turbina seu programa 
de detecção de gás, como também 
oferece o panorama geral. 

Analise facilmente padrões de 
movimentos em uma unidade, compare 
grupos e identifique áreas para 
otimizações eficientes. Com isso, você 
poderá responder a qualquer incidente, 
em qualquer momento. Precisa tirar 
suas equipes de um local? Nós também 
cuidamos disso.





 § Monitor de segurança pessoal totalmente 
conectado com equipamento 
intrinsecamente seguro

 § Mensagens de texto bidirecionais 

 § Opcional de chamadas de voz bidirecionais 
(G7c)

 § Detecção de queda, ausência de movimento 
e ausência de confirmação de presença

 § Trava de SOS manual

 § Tecnologia de localização assistida por GPS

 § Tecnologia de localização em ambiente 
fechado

 § Inclui todos os recursos oferecidos pelo G7 
Standard

 § Cartucho de sensor para um gás, com opções 
de:  
CO, alto teor de CO, CO2, Cl2, ClO2, H2, H2S, 
HCN, NH3, alto teor de NH3, O2, PID e SO2

 § Os cartuchos de gás G7 podem ser devolvidos 
para a Blackline no final da vida útil

 § Garantia vitalícia no sensor de gás

 § Inclui todos os recursos oferecidos pelo G7 
Standard

 § Cartucho de sensor para vários gases, com 
opções de: CO, alto teor de CO, CO-H, CO2, 
COSH, Cl2, ClO2, H2, H2S, HCN, NH3, alto teor de 
NH3, O2, PID e SO2

 § Os cartuchos de gás G7 podem ser devolvidos 
para a Blackline no final da vida útil

 § Garantia vitalícia no sensor de gás

 § Inclui todos os recursos oferecidos pelo G7 
Standard

 § Cartucho de sensor para vários gases, 
com opções de: CO, alto teor de CO, CO-
H, CO2, COSH, Cl2, ClO2, H2, H2S, HCN, LEL 
infravermelho, NH3, alto teor de NH3, O2, PID 
e SO2

 § Os cartuchos de gás G7 podem ser devolvidos 
para a Blackline no final da vida útil

 § Garantia vitalícia no sensor de gás

G7c 
DIFUSÃO DE  

VÁRIOS GASES

G7c 
BOMBA PARA  

VÁRIOS GASES

G7c 
UM GÁS

G7c 
PADRÃO

Conheça a linha.



 § Design simples e acessível

 § Todas as calibrações e testes de resposta são 
gerenciados usando a interface de dispositivo 
G7 e um menu intuitivo

 § Registros de teste de resposta e calibração são 
transmitidos para a Rede Blackline Safety através 
do dispositivo G7 inserido

 § Suporte para dispositivos G7 com cartuchos 
de um gás, de difusão de vários gases ou de 
bomba de vários gases

 § Configurações sincronizadas pelo servidor no 
G7 Dock são atualizadas automaticamente 
quando o G7 passa por testes de resposta ou 
calibrações 

 § Transmissores de sinais de posicionamento 
compactos, sem fio e com alimentação 
independente 

 § Ideal para uso em áreas onde a cobertura 
de GPS pode ser inconsistente ou até 
indisponível

 § Beacons transmitem um número de 
identificação exclusivo que é recebido pelos 
dispositivos G7 próximos

 § Os locais de beacons podem ser registrados 
em plantas de unidades ou baixas 
personalizadas no Blackline Live, oferecendo 
contexto situacional valioso

 § O posicionamento preciso garante resposta 
rápida a emergências: nunca há perda de 
tempo realizando buscas em locais errados

 § Monitore todos os dispositivos com um portal 
simples na nuvem

 § Localize um trabalhador rapidamente no 
mapa em tempo real

 § Personalize configurações de dispositivos com 
atualizações sem fio e em tempo real

 § As atualizações de firmware do G7 são 
acionadas no Blackline Live e realizadas sem 
fios

 § Com ferramentas de controle de acesso, você 
pode personalizar o acesso de usuários de 
acordo com cargos de administrador, equipes 
de monitoramento e supervisor

 § Use o painel de compliance em tempo real 
para conferir o status de conformidade das 
frotas

 § Explore os dados a fundo e confira relatórios 
no Blackline Analytics 

BLACKLINE LIVE G7 DOCK

Conheça os amigos.

BEACON DE LOCALIZAÇÃO



Especificações detalhadas.
Recursos de alerta de segurança do G7 padrão
Detecção de queda e de ausência de movimento: 
Acelerômetro triaxial, giroscópio triaxial, processamento 
de software, sensibilidade configurável, tempo 
configurável para ausência de movimento
Trava de SOS: puxe a trava para emitir o alerta de SOS
SOS silencioso: pressione e mantenha pressionada a 
trava para emitir o alerta de SOS
Bateria fraca: limite configurável 
Confirmação de presença de trabalhador: 
temporizador configurável (30 a 180 minutos ou 
desligado), confirmação de presença automática 
quando está dirigindo

Recursos adicionais de cartucho de gás 
Limite inferior
Acima do limite
Média ponderada pelo tempo (TWA)
Limite de exposição de curta duração (STEL)
Alto nível gás
Alerta de baixo nível de gás
Notificação sobre teste de resposta e calibração
Falha no teste de resposta e calibração 

Peso e tamanho
G7 com cartucho padrão
Tamanho: 64 mm x 124 mm x 27 mm (2,52” x 4,88” x 1,06”)
Peso: 162 g (5,7 oz)

G7 com cartucho de um gás
Tamanho: 64 mm x 128 mm x 27 mm (2,52” x 5,04” x 1,06”)
Peso: 167 g (5,9 oz)

G7 com cartucho de quatro gases
Tamanho: 66 mm x 150 mm x 27 mm (2,52” x 5,91” x 1,06”)
Peso: 192 g (6,8 oz)

G7 com cartucho de bomba de vários gases
Tamanho: 66 mm x 151 mm x 38,5 mm (2,6” x 5,95” x 1,52”)
Peso: 238 g (8,4 oz)

Aplicativo da web Blackline Live
O aplicativo da web para monitoramento da segurança 
hospedado na nuvem é altamente personalizável 
de acordo com os requisitos do cliente. Inclui mapa 
dinâmico, catálogo de endereços de funcionários, 
funções dos usuários, gerenciamento de alertas, 
configurações de dispositivos, configurações de alertas 
e relatórios.

Atualizações sem fio
Alterações na configuração do dispositivo: sim 
Atualização sem fio do firmware do dispositivo 
(FOTA): sim
 
Interface do usuário
Visor de cristal líquido gráfico, de alto contraste, com 
168 por 144 pixels e iluminação frontal, sistema de 
menu acionado por um teclado com três botões, 
botão liga/desliga, botão de confirmação de presença 
(confirmação de presença/SOS silencioso), trava de SOS 
(enviar alerta de emergência)
 
Notificação para o usuário
Luz verde do SureSafe®: piscante (ligado), 
contínua (conectado)
Luzes amarelas superiores e dianteiras: alarme 
pendente amarelo e alarme de aviso amarelo
Luzes vermelhas superiores e dianteiras: alerta 
vermelho comunicado
Luzes azuis superiores e dianteiras LiveResponse™: 
confirmação de que uma equipe de monitoramento 
recebeu o alerta
Indicadores de alarme: alto-falante, luzes LED e 
motor com vibração 
Nível de pressão do som do alto falante: ~95 dB a 
30 cm (~95 dB a 11,8”) 
Chamada de voz: modos de viva-voz e telefone 
(somente modelo G7c)

Rádio sem fio G7c
Cobertura sem fio: 100 países, 200 operadoras de 
comunicação sem fio
América do Norte: rádio 2G/3G, GSM 850 MHz,  
PCS 1900 MHz, bandas UMTS 3G 2, 5 e 6
Internacional: rádio 2G/3G, E-GSM 900 MHz,  
DSC 1800 MHz, bandas UMTS 3G 1 e 8 
Antena: interna otimizada por região

Tecnologia de localização
GPS por rádio: 48 canais de alta sensibilidade
GPS assistido: sim (somente modelo G7c)
Precisão do GPS: aprox. 5 m (16 pés) ao ar livre 
Tecnologia de localização em ambiente fechado: 
Beacons de localização da Blackline Safety 
Frequência de atualização da localização: G7c 5 min.
 
Alimentação e bateria
Bateria de íons de lítio recarregável: íons de lítio de 
1100 mAh
Duração da bateria: 18 horas a 20 °C (68 °F) em uso 
normal
Tempo de carga: 4 horas 

Aprovações
G7c: SAR, RoHS, CE, RCM
ID de unidade: 3567xxxxxx
ID da FCC: XPY1CGM5NNN | ID da IC: 8595A-1CGM5NNN
Contém ID da FCC: XPY1CGM5NNN,  
ID da IC: 8595A-1CGM5NNN
OU
ID de unidade 3566xxxxxx
Contém ID da FCC: XPY1CGM5NNN, ID da IC: 
8595A-1CGM5NNN
Canadá e EUA: Classe I Divisão 1 Gr A, B, C, D T4;
Classe I Zona 0 AEx da ia IIC T4; Ex da ia IIC T4 Ga 
IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga
ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga 

LEL: CSA C22.2 número 152; ISA 12.13.01

Ambiental
Temperatura de armazenamento: -30 °C a 55 °C  
(-22 °F a 167 °F)
Temperatura operacional: -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F) 
Temperatura durante a carga: 0 °C a 45 °C  
(32 °F a 113 °F) 
Proteção de ingresso: projetado para a IP67

Garantia
G7: garantia limitada de dois anos
Cartuchos: vitalícia com plano de serviço
Blackline Complete: locação para operação de três anos 
com garantia de três anos

II 1 G

Gás Tipo de sensor Intervalo Resolução

Amônia (NH3) eletroquímico 0-100 ppm 0,1 ppm

Teor elevado de amônia (NH3) eletroquímico 0-500 ppm 1 ppm

Monóxido de carbono (CO) eletroquímico 0-500 ppm 1 ppm

Teor elevado de monóxido de carbono (CO) eletroquímico 0-2000 ppm 5 ppm

Monóxido de carbono resistente a hidrogênio 
(CO-H)

eletroquímico 0-500 ppm 1 ppm

Dióxido de carbono (CO2) NDIR 0-50.000 ppm 50 ppm

Cloro (Cl2) eletroquímico 0-20 ppm 0,1 ppm

Dióxido de cloro (ClO2) eletroquímico 0-2 ppm 0,01 ppm

COSH eletroquímico 0 a 500 ppm CO,  
0 a 100 ppm H2S

1 ppm CO,  
0,1 ppm H2S

Hidrogênio (H2) eletroquímico 0-40.000 ppm 1% LEL (400 ppm)

Cianeto de hidrogênio (HCN) eletroquímico 0-30 ppm 0,1 ppm

Sulfeto de hidrogênio (H2S) eletroquímico 0-100 ppm 0,1 ppm

Teor elevado de sulfeto de hidrogênio eletroquímico 0-500 ppm 0,5 ppm

LEL infravermelho (LEL-IR) NDIR 0-100% LEL 1% LEL

Oxigênio (O2) eletroquímico 
bombeado

0-25% vol 0,1% vol

Fotoionização (PID) PID 0-6.000 ppm 0,1 ppm (0 a 100 ppm), 
2 ppm (100 a 6.000 ppm)

Dióxido de enxofre (SO2) eletroquímico 0-100 ppm 0,1 ppm

Especificações do sensor de gás

Todas as especificações estão sujeitas a alterações



EM BREVE: O PRÓXIMO GRANDE LANÇAMENTO DA EMPRESA QUE É LÍDER EM SEGURANÇA CONECTADA
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