
Porque toda vida tem um propósito...

O Detector Ultima® OPIR-5 permite a monitoração contínua de 
nuvens de hidrocarbonetos ao longo de distâncias de até 150m.

Ultima® OPIR-5
Detector de Hidrocarbonetos por absorção de 
infravermelho de feixe aberto



O Detector Ultima® OPIR-5 é um detector de gases 
combustíveis por infravermelho de feixe aberto que permite o 
monitoramento contínuo de concentrações de hidrocarbonetos 
onde a utilização de detectores puntuais é dificultada pelas 
condições da área, como em atmosferas abertas ao longo 
de grandes distâncias. A monitoração perimetral de áreas 
de tancagem ou parques de esferas de gás são exemplos de 
aplicação onde essa tecnologia apresenta excelente relação 
custo-benefício.

O sistema é composto por um transmissor e receptor de 
infravermelho, que podem ser instalados distantes em até 
150m. Duas calibrações base são disponíveis para agrupar as 
diferentes famílias de Hidrocarbonetos: Metano nas escalas 
de 0 a 5000 ppm•m e de 0 a 5 LEL•m e Propano nas escalas de             
0 a 2000 ppm•m e de 0 a 1 LEL•m. O Detector ULTIMA OPIR-5 
fornece dois sinais analógicos de 4 a 20 mA proporcionais a 
leitura em ppm•m e LEL•m. Conta, também, com saídas de 
relés de supervisão e alarme, além de um visor digital que 
torna o alinhamento, configuração e calibração do sistema 
extremamente amigável.

O Detector Ultima® OPIR-5 é facilmente alinhado utilizando 
o visor digital e o suporte de montagem ajustável, e não é 
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necessário nenhum equipamento de configuração adicional 
como multímetros digitais, telescópios ou outros acessórios. 
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 manutenção do equipamento é 
extremamente simples, requer apenas inspeção visual periódica, 
verificação com película de gás de teste e limpeza das lentes 
para garantir um desempenho confiável.

Os dados do sensor e as informações de status do receptor 
podem ser transmitidos à até 2740 m para qualquer sistema de 
controle, PLC, ou qualquer outro sistema de supervisão remoto.

Aplicações

• Estações de compressão de gás;
• Plataformas de perfuração e de produção; 
• Monitoramento de perímetros;
• 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 e túneis.
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• Sensível tanto a pequenos vazamentos de gases (ppm x metro) 
como a grandes (LEL x metro);
• Display digital integrado ao equipamento;
• Instalação simplificada, o equipamento é facilmente alinhado 
com uso do display digital e suporte de montagem ajustável;
• O feixe único de detecção melhora a precisão e reduz o desvio;
• Opções de saída de sinal: 4-20 mA, HART, Modbus RTU 
(RS-485), Relés de alarme e supervisão de falha, AMS Support;
• O sistema de controle de ganho automático compensa 
a resposta em caso de elementos óticos sujos, chuva e/ou 
nevoeiro;
• Comunicação sem fio compatível com  tecnologia ELPRO.

Características Especificações do Sistema

Tipo de Sensor
Absorção de Infravermelho tipo Open Path
Detecta gases hidrocarbonetos por uma trajetória aberta.

Escala Padrão
Metano: 0-5000 ppm x metro / 0-5% LEL x metro; 
Propano: 0-2000 ppm x metro / 0-1% LEL X metro;

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 T90 < 3 s

Repetibilidade ≤ ±5%

Linearidade
≤ ±5% do fundo de 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
Ex d IIB+H2 T4 (-55 °C ≤ Ta ≤ +65 °C) Gb 
Ex tb IIIC T135 °C Db IP66/67   
Loc Per T3C (Tamb = –60 °C a +75 °C) ;
Desempenho verificado T4 (Tamb = –55 °C a +65 °C)  

Calibração Calibrado de fábrica. Não requer calibração adicional.

Modos Configuração, alinhamento, modo de teste, operação  

Acessórios
Películas de gás de teste, suporte de montagem,
base de montagem, placa de atenuação

Garantia Dois anos

Aprovações
INMETRO, CSA, FM, ATEX, IEC Ex, Marcação CE
Adequado para SIL-3 - Registrado para HART 

Especificações ambientais

Intervalo de Temperatura 
de Funcionamento  

-55°C a +65°C

Umidade Relativa 0 a 95%, sem condensação  

Especificações mecânicas

Invólucro Aço inoxidável 316

Transmissor 135 mm diâm. x 315 mm comp.

Receptor 135 mm diâm. x 315 mm comp.

Entradas para Conduítes (2)
¾” NPT (padrão)
M25 (opcional)
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Contato direto

MSA Brasil
Avenida Roberto Gordon, 138
CEP: 09990-901 -Vila Nogueira  
Diadema - SP
Tel.: +55 (11) 4070 5999
Fax: +55 (11) 4070 5990
e-mail: vendas@MSAsafety.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Phone  + 1 412 967 33 54
Fax : + 1 412 967 34 51 
e-mail: msa.international@MSAsafety.com
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Informações para Pedidos

Detector Open Path Ultima® OPIR 5, Reles de 
Alarme, Rosca NPT, com Suporte de Montagem 
Articulável

Alcance 20–100 m Alcance 80–150 m 

NPT

DUAL 0–20 MA / DUAL MODBUS, METANO OPIR5-1111121111 OPIR5-1111131111

DUAL 0–20 MA / DUAL MODBUS, PROPANO OPIR5-1111121411 OPIR5-1111131411

DUAL 0–20 MA / HART, METANO OPIR5-1111221111 OPIR5-1111231111

DUAL 0–20 MA / HART, PROPANO OPIR5-1111221411 OPIR5-1111231411

FILTRO DE TESTE - METANO 329083-1

FILTRO DE TESTE - PROPANO 329084-1

Especificações Elétricas

Tensão de 
Entrada

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 a fábrica para outras opções de configuração com 
consumo de baixa potência

Sinais 
Analógicos 
Duplos

700 Ohm de carga máx.
                              0–5000 ppm•m              0–5 LEL•m
0 mA*                  Inicialização/Falha          Inicialização/Falha
1,5 mA*               Modo de teste                 Modo 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               Over-range                       Over-range

Classificação 
dos Relés

8 A @ 250 VCA   /   8 A @ 30 VCC máx. res.
Quatro (4) SPDT – Falha, Alerta em ppm, Alerta em LEL e 
Alarme

* As unidades HART podem ser configuradas para nunca emitirem corrente inferior a 3,5 mA se o controlador não funcionar abaixo deste nível. 
** 0 a 2000 ppm•m e 0 a 1 LEL•m na unidade de propano.
*** Utilizando escala dupla opcional.

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, com suporte a AMS Device Manager  

Proteção  RFI/ EMI
Em conformidade com as normas EN 61000-6-4 
e EN 50270

Requisitos do 
Cabo

Cabo blindado de três condutores.
Distância máx. entre Detector OPIR-5 e fonte de 
alimentação @ 24 VCC nominal: 
14 AWG/3 ohms – 405 m – Receptor
14 AWG/3 ohms – 317 m – Fonte IR
Para cabo de 16 AWG/5 ohms - 305 m
Distância máx. para saída analógica (100 ohms 
máx.): 3048m

Comunicação
sem fios

Disponível com os dispositivos sem fios da 
ELPRO Technologies

Visor Digital
Display de LED; dois dígitos, sete segmentos 
(alteração automática de escala) 
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