
GasGard XL 
[ Estabelece normas de excelência na deteção de Gás ]

O GasGard XL da MSA é um sistema de Controle
Multi-Canal de fixação em parede para deteção
de gases tóxicos, oxigénio, e gás inflamável em 
instalações industriais. Devido à sua inerente
versatilidade e facilidade de uso, GasGard XL forne-
ce proteção contra as condições potencialmente
perigosas para uma variedade de ambientes de
trabalho e para praticamente todas as aplicações
de higiene e segurança.

O GasGard XL proporciona mais confiança através
da sua compacta e robusta fixação de parede feita
com material retardante de fogo ABS.

O grande, visor gráfico multi-idiomas de LCD de
fácil leitura exibe as informações em tempo real
dos níveis de alarme de gás e respectivos eventos,

permitindo o funcionamento de sistemas de diag-
nóstico, apoiados por LEDs individuais de canal,
relês internos e sirenes. 

O GasGard XL pode ser facilmente configurado
para aceitar até oito sensores remotos de gás, em
função do número de entradas individuais de plug
– in instaladas nas placas.

Com dois níveis de alarme por canal o GasGard XL
opera em conjunto com os sensores remotos de
gás [inflamável, tóxico ou Oxigénio 4 – 20 mA],
bem como com sensores cataliticos de gás. 

Certificado pela:

Tudo incluído!
[pendente]

 by tecniquitel



2

[ Características e Benefícios ]
� Expansíveis até 8 canais independentes usando-se placas plug-in

� Robusta caixa de fixação de parede com material retardante de fogo ABS

� Grande visor gráfico, com ícones intuitivos e todos os canais visíveis rapidamente

� As chaves dedicadas possibilitam que as funções sejam acessíveis a partir do
painel frontal

� Visor Gráfico Multi-idiomas seleccionável via Menu

� Totalmente configurável por teclado / computador portátil através de conexão
USB ou RS 485 ModBUS

� Actualização de registro de eventos por RS 485 ou USB isolada galvanicamente

� Ethernet ModBUS TCP/IP

� Placa de Relê Comum para primeiro e segundo nível de Alarme, Sirene 1 e 2 ou Falha

� Sirene interna de 85 dB

� Calibração manual e automática com valores armazenados

[ Detectores de Gás Remotos ]

Detectores Catalíticos Series 47K-ST, Series 47K-HT, Series 47K-PRP, D-7010,
D-7100, D-715 K, D-7152 K, D-7711 K

Sensores Transmissores Remotos DF-7010, DF-7100, DF-7500, DF-8201, DF-8250, DF-8510, 
DF-8603, DF-9200, DF-9500, GD-10, SafEye 700, ULTIMA 
X Series, PRIMA X, RG-3LCD, BT-4, FlameGard Series, 
Transmissores em padrão 4 –20 mA

FlameGard IR3

DF-7100

ULTIMA X SeriesSeries 47K RG-3LCD

BT-4 DF-9200 DF-9500
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[ Especificações Técnicas ]

Fonte de 85 VAC –265 VAC 50/60 Hz
Alimentação 24 VDC nominal

[Limite 18 – 32 VDC]
Alimentação do Sensor Corrente constante 80 mA – 430 mA

18 – 32 VDC
Modos de Ligação 2, 3 fios
Placa de Terminais Ligação do sensor para fios até 

2,5 mm2

Sinais de Entrada 0 – 200 mV DC, 4 – 20 mA
Níveis de Alarme ALARM 1 [Perigo] ajustável de 

5 a 100% f.s. 
[80% LEL para versões ATEX]
ALARM 2 [Alarme] ajustável de 
5 a 100% f.s. 
[80% LEL para versões ATEX]

Velocidade de
Resposta Electrónica < 1s para atingir 100% f.s.
Span/Zero < ± 0.5% f.s. ±1 dígito/mês

Precisão/Repetibilidade < ±1% f.s. ±1 dígito
Temperatura de Operação –10 °C – +50 °C
Temperatura de –20 °C – +75 °C
Armazenagem
Humidade 90% RH não condensante
Grau de Protecção IP 56
Aprovações ATEX 94/9/EC, EN 50270 [EMC], 

EN 50402, EN 61010-1 
Diretriz de baixa tensão,
EN 61779-1, EN 61779-4, SIL 2,
cCSAus, CCCF [pendente]

Dimensões [L x A x P] 515 x 277 x 129 mm
Peso 5 kg

8 kg [com bateria]
Material da caixa Plástico ABS resistente com alto

grau de retardamento de 
chamas UL-94 V-0

Bateria Reserva 2.2 Ah [opcional]

[ Instalação Fácil ]

Graças ao seu eficiente e ergonómico design, o GasGard XL pode ser instalado e conecta-
do de maneira rápida e confiável. 
Um grande número de entradas com roscas para prensas-cabo permite uma correcta 
passagem de cabos e fácil ligação eléctrica.

23 entradas para prensas-cabo
na base da caixa 

Layout de conexão
interna otimizado

Expansíveis até 8 canais indepen-
dentes através de placas plug-in 

Instalação pcbs à
prova de falhas, 
preservando a inte-
gridade dos sensores
remotos 

Placa de canal
Hot swap
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[ Informação de Pedido ]

Descrição Referência
GasGard XL
[Incluído: Caixa, fonte de alimentação 100 W, projectado para até quatro canais,
Relés comuns, sem cartas de canal 10090372
GasGard XL
[Incluído: Caixa, Fonte de alimentação 100 W, projectado para até oito canais,
Relés comuns, sem placas de canal] 10083905

Acessórios
Placa Extensível para Sensor [para canais 5 – 8] 10081676
Placa de relé de canal 10081677
Placa de canal 4 –20 mA 10081674
Placa de canal mV [Ponte Pellistors] 10081675
Conjunto de bateria reserva [2.2 Ah] com fixação & parafusos 10081772
Filtro EMC [para usar com ext. 24 VDC] 10081680

Por favor, solicite a lista de pedido separada. 

SEDE

SINTRA
Rua Thilo Krassman, Nº 2, Fc-A
Abrunheira |  2710-141 Sintra
T +351 219 154 600
F +351 219 154 609

Sujeito a alterações sem aviso prévio

DELEGAÇÃO NORTE

MAIA 
Rua Alexandre Magalhães,
Sector X, Nº 23, Lote 330
Barca  |  4475-251 Maia
T +351 229 477 850

geral@tecniquitel.pt
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