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ppbRAE 3000
Monitor portátil de VOC

Principais recursos
•	Tecnologia comprovada do PID		
								O	sensor	patenteado	fornece	os	seguintes		
recursos	exclusivos:

	 -	Tempo	de	resposta	de	3	segundos	
	 -	 	Ampla	faixa	de	1	ppb	a	10.000	ppm,	

com	linearidade	aperfeiçoada	

	 -	 	Compensação	da	umidade	com	senso-
res	integrais	de	umidade	e	temperatura

•	Transmissão	de	dados	sem fio e em 
tempo real com	modem	RF	incorporado	
ou		Bluetooth

•	Projetado para facilitar a manutenção:	
acesso	fácil	e	rápido	à	lâmpada	e	ao	
sensor	sem	o	uso	de	ferramentas	

•	Monitor gráfico grande,	para	proporcio-
nar	uma	fácil	visualização	do	tipo	de	gás,	
do	fator	de	correção	e	da	concentração

•	Baterias recarregáveis com campos 
substituíveis	podem	ser	substituídas	em	
segundos	sem	o	uso	de	ferramentas

•	Lanterna integrada,	para	oferecer	uma	
visão	melhor	em	condições	de	pouca	luz

•	Telas de fácil utilização, o que inclui 
exibição degráficos no Dataplot

•	Lista integrada de fatores de correção 
da RAE Systems, que contém mais 
de 200 componentes	para	medir	mais	
elementos	químicos	que	qualquer	outro	
PID

•	Suporte em vários idiomas	com	12	
idiomas	codificados

•	Estrutura reforçada	que	suporta	o	uso	
em	ambientes	adversos

	 -	 	Design	IP67	à	prova	d'água,	para	fácil	
limpeza	e	descontaminação	na	água

	 -	 	Capa	de	borracha	forte	e	removível	
para	proteção

Vantagens adicionais
•	Visualização	em	tempo	real	dos	dados	do	
sensor	e	do	status	do	alarme	na	sede	ou	no	
centro	de	comando	

•	Reconhecimento	automático	do	tipo	de		
lâmpada

•	Tecnologia	Duty-cycling™	da	lâmpada	e		
autolimpeza	

•	Flexi-Probe™

•	Três	teclas	grandes	operáveis	com	três	
camadas		de	luvas

•	Bomba	de	amostra	resistente	e	integrada,	que	
faz	extrações	a	até	30	m	(100	pés),	horizontal	
ou	verticalmente

•	Alarme	sonoro	alto	de	95	dB	

•	Alarme	visual	piscante	em	vermelho	vivo

•	Baterias	alcalinas	e	de	íons	de	lítio	recarregá-
veis	e	substituíveis

•	O	suporte	de	carregamento	se	desdobra	como	
um	carregador	de	bateria	externo

•	Compatível	com	a	estação	de	calibragem	
AutoRAE™	

•		O	software	ProRAE	Remote	controla	e	exibe	
simultaneamente	as	leituras	de	até	64	monito-
res	remotos	

•	Transmissão	de	RF	sem	licenças	e	em	banda	
ISM,	com	uma	cobertura	de	comunicação	de	
até	152	metros	(3,2	km	com	o	modem	RAE-
Link3	opcional)

•	O	modem	RAELink3	opcional	oferece	recur-
sos	de	GPS	para	rastrear	e	exibir	as	leituras	
de	detectores	remotos	e	fornece	transmissão	
de	longa	distância	de	até	3,2	km

•	Registro	de	dados	contendo	até	6	meses	de	
dados	em	intervalos	de	um	minuto	

•	Garantia	de	3	anos	para	a	lâmpada	de	10,6	eV

O	ppbRAE	3000	é	o	monitor	portátil	de	
compostos	orgânicos	voláteis	(VOCs)	mais	
avançado	do	mercado.	A	ampla	faixa	de	1	
ppb	a	10.000	ppm	de	seu	detector	de	fotoio-
nização	(PID)	faz	dele	um	instrumento	ideal	
para	aplicações	que	variam	de	materiais	
perigosos/segurança	nacional	e	higiene	
industrial	a	qualidade	do	ar	em	ambientes	
internos	e	aplicações	militares.

O	modem de RF permite comunicações 
de dados	em	tempo	real,	com	um	contro-
lador		de	base	localizado	a	até	152	metros	
do	detector	ppbRAE	3000	(ou	3,2	km	com	
o	modem	portátil	RAELink3	opcional).	É	
possível	usar	um	microcomputador	como	a	
estação	base	do	sistema	ppbRAE	3000.		
O	software	ProRAE	Remote	padrão	é	
capaz	de	monitorar	as	informações	de	até	
64	monitores	localizados	remotamente,	
inclusive	o	ppbRAE	3000,	o	AreaRAE,	etc.

CERTIFICADO	
PARA R

C US IECExATEX

AutoRAE
CompatibleWireless

AutoRAE
kompatibel

AutoRAE
CompatibleWireless

AutoRAE
kompatibel

ver1_06.07



O monitor inclui somente:
•	Monitor	ppbRAE	3000,	modelo	PGM-7340
•	Módulo	de	comunicação	sem	fio	integrado,	conforme	especificado
•	Registro	de	dados	com	ProRAE	Studio	Package	para	Windows™

98,	2000,	NT,	ME	&	XP
•	Adaptador	de	carregamento/download
•	Lâmpada	UV	RAE,	conforme	especificado
•	Tubos	de	zeramento	de	VOC	(1	caixa)
•	Adaptador	de	tubos
•	Saco	de	Tedlar®	para	calibragem
•	Flex-I-Probe™

•	Filtro	externo
•	Capa	de	borracha	com	alças
•	Adaptador	para	baterias	alcalinas
•	Kit	de	limpeza	de	lâmpadas
•	Kit	de	ferramentas
•	CD-ROM	de	operação
•	Manual	de	operação	e	manutenção

 Estojo de couro macio. O monitor com o kit de 
acessórios acrescenta:
•	Estojo	de	transporte	robusto	forrado	com	espuma	pré-cortada
•	Suporte	de	carregamento/download
•	5	filtros	de	metal	poroso	e	anéis	O
•	Kit	de	zeramento	de	vapor	orgânico
•	Adaptador	e	tubulação	da	porta	de	saída	de	gás

O kit opcional de calibragem acrescenta:
•	34	litros	de	gás	de	calibragem	isobutileno	de	10	ppm
•	Regulador	de	calibragem	e	controlador	de	fluxo

Programa opcional de custo de propriedade garantido:
•	Garantia	de	4	anos	para	consertos	e	substituições
•	Manutenção	anual

ppbRAE 3000
Especificações do sensor

Monitor de gás Faixa Resolução Resposta
resposta T90 

VOCs 0	a	9,999	ppb	 1	ppb	 <	3	segundos	
10	a	99	ppm	 0,01	ppm	 <	3	segundos	
100	a	999,9	ppm	 0,1	ppm	 <	3	segundos	
1,000	a	9,999	ppm	 1	ppm	 <	3	segundos

Especificações*
Especificações do detector
Tamanho	 25,5	cm	C	x	7,6	cm	L	x	6,4	cm	A	(10	pol.	x	3,0	pol.	x	2,5	pol.)

Peso		 738	g	(26	on)	
Sensores	 	Sensor	de	fotoionização	com	lâmpadas	padrão	de	10,6	eV	

ou	lâmpadas	opcionais	de	9,8	eV	ou	11,7	eV

Bateria	 •	Baterias	de	íon-lítio,	recarregáveis	em	campos	externos	
•	Adaptador	para	baterias	alcalinas

Horas de operação	 16	horas	de	operação	(12	horas	com	baterias	alcalinas)
Monitor gráfico		 	4	linhas,	28	x	43	mm,	com	luz	de	fundo	de	LED	para	melhor	

legibilidade	do	monitor

Teclado   1	tecla	de	operação,	2	teclas	de	programação,	1	botão	liga/desliga		
na	lanterna

Leitura direta		 Leitura	instantânea	
•	VOCs	em	forma	de	ppm	por	volume	
•	Altos	valores	
•	STEL	eTWA	
•	Voltagem	da	bateria	e	de	desligamento	
•	Data,	hora	e	temperatura

Alarmes		 Campainha	de	95	dB	(a	30	cm)	e	LED	vermelho	piscante		
para	indicar	limites	predefinidos	excedidos	
•	Alto:	3	bipes	e	piscadas	por	segundo	
•	Baixo:	2	bipes	e	piscadas	por	segundo	
•	STEL	e	TWA:	1	bipe	e	piscada	por	segundo	
•	Bloqueio	de	alarmes	com	cancelamento	manual	ou	reajuste
automático	
•		Alarme	de	diagnóstico	adicional	e	mensagem	no	monitor	para
bateria	fraca	e	parada	da	bomba

EMI/RFI		 Altamente	resistente	a	EMI/RFI			
Compatível	com	a	diretiva	EMC	89/336/EEC

Classificação  •	Unidade	IP67	desligada	e	sem	sonda	flexível
de IP •	Unidade	IP65	ativa
Registro de dados		Padrão	de	6	meses	em	intervalos	de	um	minuto	
Calibragem		 Calibragem	de	dois	ou	três	pontos	para	zero	e	transposição.		

Memória	de	calibragem	para	8	gases	de	calibragem,	limites		
de	alarme,	valores	de	transposição	e	datas	de	calibragem

Bomba de  •	Vazão	interna	e	integrada	a	500	cc/mn 
amostragem		 •	Amostras	de	30	m	(100	pés)	horizontal	e	verticalmente
Alarme de fluxo  •	Desligamento	automático	da	bomba	em	condições	de	fluxo 
baixo baixo

Comunicação		 •	Faça	o	download	de	dados	e	carregue	a	configuração	de	instru	
mentos	SFlb	a	partir	do	PC,	por	meio	do	suporte	de	carregamen	
to	ou	do	Bluetooth™	opcional	
•	Transmissão	de	dados	sem	fio	pelo	modem	de	RF	integrado

Freqüência		 902	a	928	MHz	(sem	licença),	2.400	a	2.4835	GHz	(sem	licença),		
433	MHz,	869	MHz	

Faixa de RF		 Até	152	m	(900	MHz,	433	Mhz,	869	Mhz) ,	pode	ser	ampliada	a	3,2		
km	com	o	RAELink3	Repeater	

Área de risco		 •	Estados Unidos e Canadá:	UL/cUL	Classificado	como	intrin-	
Aprovação secamente	seguro	para	uso	em	Classe	I,	Divisão	1,	Grupos	A,	

B,	C,	D
•	Europa:	ATEX	II	1G	EEx	ia	IIC	T4	(pendente)
•	IECEx:	II	1G	EEx	ia	IIC	T4	(pendente)

Temperatura	 -20°	a	50°	C	(-4°	a	113°	F)

Umidade 0%	a	95%	de	umidade	relativa	(sem	condensação)

Anexos		 Capa	de	borracha	durável	em	preto		
Garantia		 Vitalícia	para	componentes	não-consumíveis	(segundo	a	garantia		

padrão	da	RAE	Systems),	garantia	de	três	anos	na	lâmpada	de		
10,6	eV,	1	ano	para	a	bomba	e	a	bateria

*As	especificações	estão	sujeitas	a	alterações
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RAE Systems Inc.
3775	North	First	Street	
San	Jose,	CA	95134	USA
raesales@raesystems.com

EUA/Canadá		 1-877-723-2878	
Europa/Rússia		 +45	8652	5155

	Oriente	Médio /Austrália		 +971	4	3639	427
China		 +86	10	58858788
Ásia		 +852	2669	0828

www.raesystems.com

Yorgos Ambiental 
Matriz - SP Rua Santa Gertrudes, 167- 
Chácara Santo Antônio (zona leste) CEP: 
03408-020 | Tel: 11 2507-7340 
Filial - PE Rodovia BR 101 Sul, Km 20 - Caio 
Norte - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes 
PE - CEP: 54335-000 | Tel: 81 3476-5618


