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Monitor de Gás PrimaX IR

Todos os recursos do Monitor de Gás PrimaX IR modelo SIL 2 são projetados sempre tendo em mente a

confiabilidade para que as condições ambientais mais desafiadoras sejam suportadas durante a vida do

produto. O Monitor de Gás PrimaX IR da MSA oferece deteção de gás combustível LEL (Limite Inferior de

Explosão) por meio de um design de Monitor de Gás PrimaX IR de fonte dupla patenteado. Uma fonte de

IR redundante fornece confiabilidade e monitoramento ininterrupto, caso ocorra uma falha de fonte. Além

disso, o design de fonte dupla minimiza a possibilidade de obscurecimento devido a chuva, nevoeiro, sujeira,

poeira e outras condições ambientais. O sistema ótico é otimizado para sinal máximo, resultando em um

produto de estabilidade extraordinária.
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Recursos e Benefícios
O design de fonte dupla patenteado fornece redundância e desempenho confiável e•
ininterrupto
Caixa de sensor de proteção ambiental patenteada para tempo de resposta rápido e eficiente•
Sistema ótico aquecido para evitar acúmulo de condensação•
Saída analógica 4–20 mA•
Configuração simples e fácil, diagnósticos de calibração e manutenção por meio de•
comunicação digital HART
A calibração por uma pessoa é facilmente realizada usando-se a tampa de calibração•
Fácil conexão usando caixa de junção de alumínio ou de aço inoxidável•
A caixa rugosa de aço inoxidável 316 com classificação IP67 protege a unidade de condições•
ambientais extremas
Calibrado de fábrica para reparos rápidos•
Ampla faixa de temperatura de –50 a +80 °C•

Aplicações
Petróleo, gás e energia, incluindo plataformas, refinarias, plataforma de perfuração e•
estações de compressão
Usinas químicas•
Instalações de armazenamento e abastecimento de combustível•
Esgoto•
Várias outras aplicações industriais•
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Instalação
O Monitor de Gás PrimaX IR é projetado para instalação rápida e fácil. Caixas de junção de aço
inoxidável e de alumínio podem ser solicitadas já pré-instaladas para facilitar ainda mais a
instalação e a fiação. O design único patenteado, em forma de concha, para proteção ambiental
permite uma instalação conveniente em locais com pouco espaço.

Calibração
Os usuários podem escolher o método de calibração mais adequado para suas aplicações. Uma
tampa de calibração é colocada na unidade para fornecer calibração por uma pessoa. A interface
com o usuário orientada por ícones da tampa de calibração conduz os usuários pelo processo
de calibração. Como alternativa, a saída HART (Highway Addressable Remote Transducer) fornece
capacidade de calibração remota. Uma caixa de junção HART é oferecida para calibração local
em áreas classificadas. O software HART é fornecido para iniciar calibração a partir de locais
remotos.

Manutenção 
O Monitor de Gás PrimaX IR é projetado para minimizar custos de manutenção sem substituição
de componentes internos. O design do Monitor de Gás PrimaX IR de fonte dupla reduz potenciais
falhas de sistema devido ao obscurecimento causado por chuva, nevoeiro, sujeira, etc. Esse
monitor fornece alertas de manutenção, assim como de outras condições de falha pelas saídas
4–20 mA e HART.
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Tampa de fluxoCaixas de junção Tampa de calibração 

Proteção contra insetosProteção contra o sol Kit de montagem do duto 

Alça da proteção ambientalCaixa de junção HART Capa de calibração HART

Opções e Acessórios
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Especificações

Descrição Especificação

Tipos de Gás e Faixas 

Gases e vapores hidrocarbonetos; 0–100 % LEL

O Monitor PrimaX IR possui aprovação ATEX para utilização com os seguintes gases:
metano, propano, tolueno, n-butano, n-pentano, n-hexano, propileno, etano, óxido de propileno, acetona,
ciclopentano, acetato de etilo e isobutano. O Monitor é fornecido configurado e calibrado de fábrica para
um dos gases referidos.

A maioria dos outros vapores de hidrocarbonetos inflamáveis também é detetável.

Faixa de Temperatura –50 °C a +80 °C (–58 °F a +176 °F)

Repetibilidade ±1 % da escala total

Tempos de Resposta
sem proteção ambiental
com proteção ambiental

₉₀ <4 s
Testado conforme procedimento em EN 60079-29-1.
Para 50 % LEL, 50 % de resposta <12 s, 90 % de resposta <25 s

Umidade 0 %–95 % de umidade relativa, sem condensação

Garantia do Sensor 10 anos para fonte de IR

Entrada de Energia 18–32 VDC, 5 watts (–50 °C a +80 °C)

Consumo de Corrente 350 mA RMS em média a 24 VDC

Requisitos de Fiação Fio triplo, 2,0 mm máx. (14 AWG)

Saída de Sinal Fonte de corrente de fio triplo de 4–20 mA com protocolo HART

Características Físicas do Sensor
Peso

Dimensões

Aço inoxidável 316
1,5 kg (3,3 lbs.)
89 x 203 mm (3.5” diâm. x 8” comp.)

Índices de Aprovação 

Europe/Internacional
EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007
IEC 60079-31:2009
EN 60079-29-1:2007, EN 50271:2010
Diretriz CE EMC: 2014/30/EU

II 2 G Ex d IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T130° Db IP67

EUA e Canadá
cFMus (Pendente)
Classe I, Div.1, Grupos A, B, C e D
Classe II, Div.1, Grupos E, F e G
Classe III

ANSI/ISA 12.13.01
CSA C22.2 No. 152 Desempenho de Gás Combustível
IEC
China Ex/CMC/CCCF
Rússia Ex/EAC
(Tamb –50 °C a +80 °C)

Proteção de Ingresso IP67

Redundância da Fonte 100 % de redundância com falha da 1ª fonte

HART Compatibilidade com HART 7.0

Nível de Integridade de Segurança SIL 2

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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