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Monitor de gases refrigerantes



Chillgard 5000

7 Equipamento Mecânico de 
Monitoramento de Gás em Salas
Esteja conforme a ASHRAE 15, a Agência de Proteção Ambiental e os códigos de edificação locais com o Monitor de Gás
Refrigerante Chillgard 5000.

—ASHRAE 15 declara:

Cada sala de máquinas deve conter um detector posicionado próximo ao ponto de vazamento do gás refrigerante.

O detector deve disparar um alarme visual e sonoro, dentro e fora da sala de máquinas e ativar a ventilação mecânica.

As soluções de monitoramento de gás refrigerante da MSA asseguram conformidade local e federal. Proteja a sua fábrica e
suas instalações. 
Confie nos especialistas.

Chillgard 5000 Monitor
de refrigerante

Armazenagem
do refrigerante

Refrigeradores Pontos de amostragem Sinalização da entrada
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7 Nível de detecção precoce
O Chillgard 5000 disponibiliza monitoramento
contínuo e em tempo real de até 1 ppm com
Tecnologia de Infravermelho Fotoacústico (PAIR).

Estabilidade
Não afetada pelas

oscilações de
temperatura e de

umidade,
minimizando desvios

Sensibilidade
Nível de detecção
mínimo de 1 ppm

com a nossa
tecnologia PAIR

patenteada

Versatilidade
Da nossa biblioteca

de refrigerantes
selecionáveis por

campo, selecione até
6 refrigerante a serem

monitorados

Confiabilidade
Operação sem

preocupação com
diagnósticos de

sensor avançados e
manutenção
preventiva.

De acordo com EPA*,
a taxa média de

vazamento para
refrigeradores
comerciais é de

Dos refrigerantes mais
antigos aos mais novos,
média de refrigerantes

com baixo potencial de
aquecimento global

... com uma detecção em um nível precoce,
o dinheiro permanece no seu bolso.

$40–60
35%

* Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental)

por 0,5 kg (1 libra)

de refrigerante
por ano.

1 3
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7 Todas as novas interfaces do
usuário

display touch-
screen colorido de

178 mm (7”)

Visualização do painel em tempo
real e acesso fácil às configurações,
aos modos de registro de eventos,

de diagnóstico e de calibração 

Calibração
simplificada

Porta de calibração
designada e modo
de calibração com
um único toque

elimina as suposições
da manutenção do

seu monitor

Registro de
diagnóstico fácil

de usar
Desenvolvido para
técnicos afim de

tornar os dados de
solução de
problemas

facilmente acessíveis

Interface do
usuário

multilingue
Display com texto na

íntegra traduzido
para 6 idiomas

diferentes 

Protegido por
senha

A proteção por
senha original pode

ser habilitada ou
desabilitada 
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7 Trabalhe com mais 
inteligência

         Espere mais do seu monitor de refrigerante
Manutenção preventiva e diagnósticos
Fácil de fazer a prevenção, de diagnosticar e substituir módulos em campo.



Chillgard 5000

Módulo do sensor

Módulo da bomba

Relés

Módulo do 
coletor

4 -20 mA
0-10 V

Entrada para acionador manual
Entrada para confirmação

7 Operacionabilidade
Desenho modular para substituições em poucos 
minutos
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Porta de 
calibragem 
designada

A unidade pesa menos
que 9 kg (20 lbs)!

Possibilidade de
travar a carcaça

Conectores
Swagelock
robustos

Até 16 pontos
de amostragem

Várias entradas
pré-perfuradas
para conduíte



Nota: Este boletim contém apenas uma
descrição generalizada dos produtos
exibidos. Ainda que sejam descritos usos e as
capacidades de desempenho, sob nenhuma
circunstância os produtos devem ser
utilizados por indivíduos que não tenham
recebido treinamento ou não sejam
qualificados e não antes que as instruções do
produto, incluindo quaisquer advertências ou
precauções, tenham sido lidas com cuidado e
compreendidas. Apenas as instruções contêm
informações completas e detalhadas relativas
ao uso e ao cuidado apropriado
destes produtos. Especificações
sujeitas à alterações sem aviso
prévio.
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USO Uso apenas em ambientes internos

SOBRETENSÃO Categoria II

POLUIÇÃO Grau 2

CORRENTE ALTERNADA 100–240 Vac, 50/60 Hz, 200VA

TEMPERATURA OPERACIONAL 0° a 50° C (32° a 122° F)

LIMITE DE ALTITUDE OPERACIONAL 2975 m ( 9762 m)

UMIDADE OPERACIONAL 0 a 95%, sem condensação

GRAU DE PROTEÇÃO IP54 

TAMANHO 39.6 cm x 34.5 cm x 19.3 cm (15.6 pol. x 13.6 pol. x 7.6 pol.) A x L x P

PESO
UNIDADE COM 4 PONTOS
UNIDADE COM 8 PONTOS

UNIDADE COM 16 PONTOS

6,4 kg (14 lbs.) 
6,8 kg (15 lbs.) 
7,7 kg (17 lbs.)

TIPO DE SENSOR Infravermelho foto acústico

COMPRIMENTO TUBO AMOSTRAGEM
TUBO DE POLIURETANO

TUBO METáLICO
0,635 cm OD (0,25") x 0,48 cm (0,1875") ou ID 0,3175 cm (0,125")
0,25 OD (0,635)

TUBO AMOSTRAGEM 
DISTÂNCIA DE MONITORAMENTO

Até 121 m (400 pés) para desempenho ótimo, 
suporta até 381 m (1250 pés) 

GASES R11, R12, R22, R123, R134A, R401A, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R422A, R422D, R427A, R507,
R1233zd(E), R1234yf, R1234ze, R-513A, R-514A

FAIXA DE MEDIÇÃO 0 – 1000 ppm

SENSIBILIDADE (DETECÇÃO MÍN) 1 ppm para todos os gases listados

PRECISÃO (LINEARIDADE) 0–50 ppm ±1 ppm,
51–1000 ppm ±10% da leitura

TEMPO DE RESPOSTA DO SENSOR 90% da medição do gás <70 sec

RELÉS 5 forma C, 8A 250VAC/24VDC SPDT resistivo para falha, nível de cuidado, nível de advertência, nível de
alarme e buzina externa 

ALARME SONORO 95 ±5 dB(A) a 61 cm (24 pol.) no máximo

SINAIS DE SAÍDA Fornecimento 4–20 mA, carga 250 Ohm, 0 – 10 V, carga mínima 2 K Ohm, RS485 Modbus RTU, 
RS-485 BACnet MS/TP

GARANTIA 2 anos

APROVAÇÕES UL 61010-1 (3ª edição)
CAN/CSA-C22 Nº 61010-1-2012
IEC/EN 61010-1:2010 (3ª edição)
EMC: EN50270:2015 Tipo2; EN61000-6-4:2007+A1 2011

7 Especificações técnicas


