
ULTIMA® OPIR-5
Detector de Gás de Trajetória Aberta

Descrição

O Detector ULTIMA OPIR-5 é um detector de gás por
infravermelho de trajetória aberta que permite a
monitorização o monitoramento contínuo de con -
centrações de gás hidrocarboneto combustível. O
sistema é composto por um trans missor e receptor
de IV que monitoram conti nuamente a existência
de metano nas escalas de 0 a 5000 ppm•m e de 0 a
5 LEL•m. Está também disponível uma escala de 0 a
2000 ppm•m e de 0 a 1 LEL•m para monitorar
propano. O Detector ULTIMA OPIR-5 fornece dois
sinais analógicos de 4 a 20 mA proporcionais a cada
um dos intervalos anteriores, além de um visor
digital e contactos de relé.

O Detector ULTIMA OPIR-5 é facilmente alinhado
utilizando o visor digital e os braços de mon tagem
ajustáveis, como tal não é necessário nenhum
equipamento de configuração volu moso (por ex.,
voltímetros digitais, dispositivos de alinhamento 
de bolso). É possível verificar a sensibilidade do
Detector ULTIMA OPIR-5 colocando uma película de
gás de teste à frente do receptor.

O Detector ULTIMA OPIR-5 vem calibrado de fábrica
e não requer calibração adicional. A nível de
manutenção, requer apenas inspeção visual perió -
dica, verificação com película de gás de teste e
limpeza das janelas para garantir um desempenho
de confiança.

Os dados do sensor e as informações de status do
receptor podem ser transmitidos até 2740 m para
qualquer conversor industrial de analógico para
digital (A/D) para uso em monitoramento por
computador multipontos.

Aplicações
• Estações de compressão
• Plataformas de perfuração e de produção
• Monitoramento de perímetros de vedação
• Instalações de carregamento de combustível
• Turbinas a gás
• Instalações de processamento e armazenamento

GNL/GPL
• Reservatórios petroquímicos
• Parques de reservatórios
• Tratamento de águas residuais
• Garagens de ônibus, estações de trem, túneis

ULTIMA OPIR-5 Trajetória Aberta para Detecção de Gás Hidrocarboneto

Características e benefícios

A faixa de detecção dupla permite sensibilidade a vazamentos de gás pequenos
(ppm•m) e grandes (LEL•m)

Desempenho aprovado para uso em ambientes severos

O feixe único de detecção melhora a precisão e reduz o desvio

Comprimento de trajetória de até 150 metros

Saídas de comunicação múltiplas (suporte HART, ModBus, AMS) proporcionam capacidade
total de status e de controle na sala de controle

Visor unificado para facilidade de funcionamento e redução de custos

Controle automático de ganho compensa no caso de ótica suja, chuva e nevoeiro



Especificações eléctricas

Tensão de entrada Intervalo de 20 a 36 VCC
24 VCC a 12 W (máx.) – transmissor
24 VCC a 10 W (máx.) – receptor (c/relés)
24 VCC a 5 W (máx.) – receptor (sem relés, sem aquecedor)
Consulte o fabricante para opções de consumo de baixa potência
para outras configurações

Sinais analógicos duplos 600 Ohm de carga máx. 
        0 –5000 ppm•m 0–5 LEL•m

0 mA*         Arranque/Falha Arranque/Falha
1,5 mA*          Gás de teste/ Gás de teste/

       Configuração Configuração
2 mA*         Bloqueio do feixe Bloqueio do feixe
4 –20 mA**         0 –5000 ppm•m 0 –5 LEL•m
4 –12 mA***         0 –5000 ppm•m –––––––––
12 –20 mA***         ––––––––– 0 –5 LEL•m 
21,7 mA         Sobretensão Sobretensão

Classificações dos relés 8 A a 250 V CA/8 A a 30 VCC máx. res.
Quatro (4) SPDT – Falha, Aviso de ppm, Aviso de LEL e Alarme

Saída RS-485 Modbus RTU com modos de transferência de dados em bloco e 
individualmente

Taxa Baud 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 BPS
HART HART 6, Idioma de Descrição do Dispositivo HART disponível. 

AMSaware
Protecção RFI/EMI Em conformidade com as normas EN 61000-6-4 e EN 50270
Requisitos do cabo Cabo blindado de três fios. 

Distância máx. entre Detector OPIR-5 e fonte de alimentação a 
24 V CC nominal : 14 AWG – 280 m – Receptor
Distância máxima para saída analógica (máx. 250 Ohm) :
14 AWG  – 2740 m 

Comunicação sem fios Disponível com os dispositivos sem fios da ELPRO Technologies
Visor digital Indicação a LED de escala apresentada ; dois dígitos, 

sete segmentos (alteração automática de escala)

Especificações do sistema

Especificações ambientais

Tipo de sensor Absorção de infravermelhos detecta gases
hidrocarbonetos por uma trajetória aberta

Escalas padrão Metano 0 a 5000 ppm•m
0 a 5 LEL•m

Propano 0 a 2000 ppm•m
0 a 1 LEL•m

Comprimento da 
trajetória

LEL•m: 5 –30 m, 20 –100 m, 50 –150 m
ppm•m: 5 – 30 m, 20 –100 m, 80 –150 m

Tempo de resposta t50< 5 s
Repetibilidade ≤ ±5%

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

–55 °C a +65 °C

Intervalo de 
umidade de 
funcionamento

0 a 95% HR, sem condensação

Linearidade ≤ ±5% da escala plena para cada escala ou
±10% de gás aplicado, o que for maior

Classificação Classe I, Div. 1 & 2, Grupos B, C e D
Classe II, Div. 1 & 2, Grupos E, F e G 
Classe III
Tipo 4X
Classe I, Zona 1, IIB+H2
II 2 G D, Ex d IIB+H2 T4 Gb 
Ex tb IIIC T135 °C Db, IP 66/67 
(Tamb = –55 °C a +65 °C)
Loc Per T3C (Tamb = –60 °C a +75 °C) ;
Desempenho verificado 
T4 (Tamb = –55 °C a +65 °C)

Calibração Não é necessária calibração. Ajuste de zero de
fundo do campo fornecido

Modos Configuração, alinhamento, gás de teste, 
execução

Acessórios Películas de gás de teste, braço de montagem,
base de montagem, mira, placa de atenuação

Garantia Dois anos
Aprovações CSA, FM, ATEX, IEC Ex, Marcação CE

Adequado para SIL-3
Registrado para HART

Especificações mecânicas
Invólucro Aço inoxidável 316
Transmissor 135 mm diâm. x 315 mm comprimento
Receptor 135 mm diâm. x 315 mm comprimento
Entradas dos conduítes (2) ¾” NPT (padrão)

M25 (opcional)

* As unidades HART podem ser configuradas para nunca emitirem corrente inferior a 3,5 mA se o equipamento hospedeiro não 
funcionar abaixo deste nível.

** 0 a 2000 ppm•m e 0 a 1 LEL•m na unidade de propano.
*** Utilizando intervalo dividido opcional.

Informações para Pedidos
ULTIMA OPIR-5, com relés de alarme, totalmente sem tensão, bloqueada HI,
desbloqueada LO, desbloqueada ppm HI CSA/FM/ATEX/IECEX

DUAL 0 –20 mA / DUAL MODBUS, Metano
DUAL 0 –20 mA / DUAL MODBUS, Metano (IEC)
DUAL 0 –20 mA / DUAL MODBUS, Propano
DUAL 0 –20 mA / DUAL MODBUS, Propano (IEC)

Alcance 50 –150 m 

DUAL 0 –20 mA / HART, Metano (IEC)
DUAL 0 –20 mA / HART, Propano

DUAL 0 –20 mA / HART, Metano

DUAL 0 –20 mA / HART, Propano (IEC)

Alcance 20 –100 m 
M25 NPTM25 NPT

OPIR5-1111122211 OPIR5-1111121111 OPIR5-1111132211 OPIR5-1111131111
OPIR5-1111122311 - OPIR5-1111132311 -
OPIR5-1111122511 OPIR5-1111121411 OPIR5-1111132511 OPIR5-1111131411
OPIR5-1111122611 - OPIR5-1111132611 -
OPIR5-1111222211 OPIR5-1111221111 OPIR5-1111232211 OPIR5-1111231111
OPIR5-1111222311 - OPIR5-1111232311 -
OPIR5-1111222511 OPIR5-1111221411 OPIR5-1111232511 OPIR5-1111231411
OPIR5-1111222611 - OPIR5-1111232611 -
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Seu contato direto
Delegaciones
Centro (0)91 413 31 43/44
Norte (0)94 454 08 93

639 35 03 33
Sur (0)95 412 65 84

639 35 03 32 
Levante 620 2416 55
Galicia 618 01 46 54


