
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MULTIGAS PRO 
(O2 – CO – H2S – Ex) 

 

 
 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES  

Imagem meramente ilustrativa 
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ESPECIFICAÇÕES DE MEDIÇÃO 

 Faixa de 

medição: 
Resolução: Exatidão: 

O2 0 a 30.0 %Vol 0.1%Vol 
±0.5%Vol (0.0 a 5.0 %Vol) 

±0.9%Vol (5.0 a 30.0 %Vol) 

CO 0 a 1000 ppm 1ppm 

±2ppm (0 a 20 ppm) 

±4ppm (20 a 100 ppm) 

±5% da leitura (100 a 500 ppm) 

±6% da leitura (500 a 1000 ppm) 

H2S 0 a 100 ppm 1ppm 
±3ppm (0 a 50 ppm) 

±10% da leitura (50 a 100 ppm) 

Ex 

(CH4) 
0 a 5.00 %Vol 0.01%Vol 

±0.10%Vol (0.00 a 1.00 %Vol) 

±10% da leitura (1.00 a 3.00 %Vol) 

±0.30%Vol (3.00 a 5.00 %Vol) 

Ex 

(LEL) 
0 a 100 %LEL 1%LEL 

±2%LEL (0 a 20 %LEL) 

±10% da leitura (20 a 60 %LEL) 

±6%LEL (60 a 100 %LEL) 

 

  

1 - ESPECIFICAÇÕES 



ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

- Ajuste (calibração): até 8 pontos (2 pontos por parâmetro) 

- Alarme: 4 tipos (LOW, HIGH, STEL e TWA) ajustáveis 

- Sinalização: vibratória, visual e sonora (aprox. 75dB) 

- Alimentação: 3.7Vdc / 1500mA 

(bateria interna recarregável PL123450) 

- Duração média da carga da bateria: 12h (em operação) 

- Indicação de carga da bateria: visual (4 níveis) 

- Grau à prova de explosão: Ex ibD I 

- Grau de proteção: IP67 

- Temperatura de operação momentânea: -40 a 55 ºC 

- Temperatura de operação contínua: -20 a 40 °C 

- Umidade de operação:  10 a 90 %UR (sem condensação) 

- Dimensões (LxAxP): 66 x 130 x 32 mm 

- Peso: 250g 

- Recursos adicionais: 

- Iluminação do visor (backlight) 

- Clipe de fixação com alça  



 

Itens que acompanham o MultiGas Pro:  

- 1 capa de proteção 

- 1 clipe de fixação (com alça) 

- 1 alça de mão 

- 1 cabo de alimentação USB com adaptador 

- 1 carregador para bateria (100~240Vac / 5Vdc – 1A) 

- 1 tampa de calibração  

- 1 mangueira para calibração 

- 1 manual de instruções 

 

Antes de utilizar, examine o instrumento e os itens que o 

acompanham com atenção. Caso detecte alguma 

anormalidade, entre em contato com a AKSO.  

2 - ACESSÓRIOS  



 

VISTA FRONTAL 
 
  

3 - APRESENTAÇÃO  

Conexão para 
tampa de calibração 

Alarme sonoro 
(interno) 

Botão ▲ 

Botão ▼ 

Alarme visual 

Visor LCD 

Botão Liga-Desliga  

Botão OK  

Conexão para carregador da bateria (atrás) 

Sensores de gás 
(interno) 

Sensores de gás 
(interno) 



VISOR LCD 
 

 
 

  

1- Alarme do limite inferior ativo: [L] 
2- Alarme do limite superior ativo: [H] 
3- Alarme ativo: ALARME 
4- Alarme do limite STEL ativo: [S] 
5- Alarme do limite TWA ativo: [T] 
6- Nível de carga da bateria 
7- Valor da medição de atmosfera 

explosiva (CH4 / LEL) 
8- Valor da medição de oxigênio (O2)  
9- Valor da medição de monóxido de 

carbono (CO) 
10- Valor da medição de gás sulfídrico 

(H2S) 

11- Horário (hora / minuto) 
12- Data (ano / mês / dia) 
13- Unidade da medição de gás 

sulfídrico: PPM 
14- Unidade da medição de 

monóxido de carbono: PPM 
15- Unidade da medição de 

oxigênio: %VOL 
16- Unidade da medição de 

atmosfera explosiva: %VOL / 
%LEL 
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LIGA – DESLIGA 

• Para ligar o detector, mantenha pressionado o botão 

Liga-Desliga. O instrumento entrará no modo de 

inicialização e autodiagnóstico. 

• Para desligar, mantenha pressionado o botão Liga-

Desliga por 3 segundos. 

 

DETECÇÃO / MEDIÇÃO 

1) Ligue o detector e aguarde o processo de inicialização e 

autodiagnóstico; 

2) Após a inicialização bem-sucedida, o instrumento 

indicará na tela inicial os valores de concentração dos 

gases: 

→ Oxigênio (O2), em %Vol 

→ Monóxido de carbono (CO), em ppm ou mg/m3 

→ Sulfídrico (H2S), em ppm ou mg/m3 

→ Atmosfera explosiva (Ex), em %LEL ou %Vol 

3) Todas as variações na concentração dos gases 

detectadas pelos respectivos sensores do instrumento 

serão atualizadas no visor;  

4 - INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO  



4) Caso o valor da concentração de algum gás exceda os 

limites de segurança (alarme LOW, HI, TWA ou STEL), 

a indicação ALARME, os dígitos do valor da medição e 

o tipo de alarme correspondente ao limite excedido 

ficarão em vermelho. O instrumento ativará sua 

sinalização sonora, visual e vibratória; 

5) Após o instrumento identificar valores de concentração 

dos gases dentro dos limites definidos pelo usuário, as 

sinalizações serão desativadas. 

 

Importante! 

✓  Ao efetuar medições sem a bomba de amostragem 

acoplada ao instrumento, NUNCA utilize a tampa de 

calibração sobre os sensores do detector; 

✓  Ao efetuar medições com a bomba de amostragem 

acoplada ao instrumento, SEMPRE utilize a tampa de 

calibração sobre os sensores do detector. 

 

  



 

INDICAÇÃO DE MEDIÇÃO DA ATMOSFERA 

EXPLOSIVA (%VOL / %LEL) 

1) Para selecionar a indicação de medição da atmosfera 

explosiva, com o instrumento em modo de detecção, 

mantenha pressionado o botão OK até aparecerem no 

visor os ícones do menu principal; 

2) Com o auxílio dos botões ▲ e ▼, navegue até o ícone 

Setting e pressione brevemente o botão OK. 

O instrumento exibirá a indicação Setting na parte 

superior do visor, sinalizando que está em modo de 

configuração; 

3) Com o auxílio dos botões ▲ e ▼, navegue até o campo 

CH4 e selecione a indicação de medição desejada: 

→ %VOL (gás metano) 

→ %LEL (limite inferior de explosividade) 

4) Para confirmar, mantenha pressionado o botão OK até 

aparecer a indicação  na caixa de marcação da 

indicação de atmosfera explosiva selecionada; 

5) Para retornar ao modo de detecção de gases, pressione 

2 vezes o botão Liga-Desliga. 

5 - FUNÇÕES ADICIONAIS  



SELEÇÃO DA UNIDADE DE MEDIÇÃO (CO / H2S) 

1) Para selecionar a unidade de medição do monóxido de 

carbono (CO) e gás sulfídrico (H2S), com o instrumento 

em modo de detecção, mantenha pressionado o botão 

OK até aparecerem no visor os ícones do menu 

principal; 

2) Com o auxílio dos botões ▲ e ▼, navegue até o ícone 

Setting e pressione brevemente o botão OK. 

O instrumento exibirá a indicação Setting na parte 

superior do visor, sinalizando que está em modo de 

configuração; 

3) Com o auxílio dos botões ▲ e ▼, navegue até o campo 

CO/H2S e selecione a unidade de medição desejada: 
 

→ PPM (parte por milhão) 

→ MG/M3 (miligrama por metro cúbico) 

4) Para confirmar, mantenha pressionado o botão OK até 

aparecer a indicação  na caixa de marcação da 

unidade selecionada; 

5) Para retornar ao modo de detecção de gases, pressione 

2 vezes o botão Liga-Desliga.  



VISUALIZAÇÃO DE REGISTROS 

Para visualizar os registros de medição STEL, TWA, PEAK 

e MÍNIMO, pressione o botão ▲, para cada 

pressionamento aparecerá no visor: 

→ STEL → e o valor ponderado para 15 minutos 

→ TWA → e o valor ponderado para 8 horas 

→ PEAK → e o pico de valor medido de cada gás 

→ MIN → e o valor mínimo medido de cada gás 

→ Retorna ao modo de detecção de gás 

 

AJUSTE DO ALARME 

1) Para acessar o modo de configuração dos alarmes, com 

o instrumento em modo de detecção, mantenha 

pressionado o botão OK até aparecerem no visor os 

ícones do menu principal; 

2) Com o auxílio dos botões ▲ e ▼, navegue até o ícone 

Alarm e pressione brevemente o botão OK. 

O instrumento exibirá a indicação Alarm Set na parte 

superior do visor, sinalizando que está em modo de 

seleção do tipo de alarme; 



3) Selecione o tipo de alarme (Low, High, STEL ou TWA) 

que deseja ajustar e pressione o botão OK; 

4) Com o auxílio dos botões ▲ e ▼, selecione o gás no 

qual deseja alterar o alarme e mantenha pressionado o 

botão OK até a indicação selecionada ficar em 

vermelho; 

5) Altere o valor do alarme utilizando os botões ▲ e ▼; 

6) Para confirmar e salvar o novo valor, mantenha 

pressionado o botão OK até aparecer Set OK na parte 

inferior do visor; 

7) Pressione o botão Liga-Desliga para retornar ao modo 

de seleção do tipo de alarme; 

8) Para ajustar os demais alarmes, siga os passos 3 ao 7; 

9) Para retornar ao modo de detecção de gases, pressione 

2 vezes o botão Liga-Desliga. 

 

ATENÇÃO! 

Alterações nos limites de alarme efetuadas pelo 

usuário serão de sua total responsabilidade! 

  



AJUSTE DE DATA E HORÁRIO 

1) Para ajustar a data e o horário do detector, com o 

instrumento em modo de detecção, mantenha 

pressionado o botão OK até aparecerem no visor os 

ícones do menu principal; 

2) Com o auxílio dos botões ▲ e ▼, navegue até o ícone 

Time e pressione brevemente o botão OK. O 

instrumento exibirá a indicação  Time na parte 

superior do visor, sinalizando que está em modo de 

ajuste de data e horário; 

3) Para ajustar o ano (Year), utilize os botões ▲ e ▼; 

4) Para confirmar a alteração e passar para o próximo 

dado a ser ajustado, pressione o botão OK; 

5) Para ajustar o mês (Month), dia (Day), horário (Hour) e 

minuto (Min), repita os passos 3 e 4; 

6) Para salvar todas as alterações de data e horário, 

mantenha pressionado o botão OK até aparecer Set OK 

na parte inferior do visor; 

7) Para retornar ao modo de detecção de gases, pressione 

2 vezes o botão Liga-Desliga. 

  



 

RECARGA DA BATERIA 

Quando começar a piscar a indicação , no canto 

superior direito do visor, proceda conforme descrição a 

seguir: 

1) Conecte o plugue USB do cabo de alimentação na 

conexão do carregador da bateria; 

2) Conecte o adaptador do cabo de alimentação na 

conexão para carregador da bateria na parte superior 

traseira do detector; 

3) Ligue o carregador da bateria na tomada elétrica; 

4) Observe a indicação do LED de sinalização localizado 

ao lado esquerdo do visor: 
 

→ LED verde piscando continuamente: carregando 

bateria 

→ LED verde aceso continuamente: bateria carregada 
 

5) Quando a bateria do detector estiver carregada, remova 

o carregador de bateria da tomada elétrica e desconecte 

o adaptador do cabo de alimentação do instrumento. O 

detector estará pronto para uso. 

  

6 - MANUTENÇÃO  



SENSORES DE GÁS 

• Efetue verificações periódicas de medição para garantir 

total confiabilidade nos resultados obtidos; 

• Efetue ajustes de medição a cada 6 meses (ou sempre 

que identificar desvios de medição significativos) para 

obter resultados mais exatos, minimizando desvios 

decorrentes do desgaste natural dos sensores; 

• Para verificações e ajustes de medição, utilize sempre 

cilindros de gás balanceados e certificados. Caso prefira, 

envie o instrumento à Akso para efetuar as verificações e 

ajustes periódicos; 

• Os sensores de CO, H2S e O2 possuem a vida útil de até 

24 meses e o sensor de CH4 possui vida útil de até 12 

meses; 

• A durabilidade dos sensores está diretamente 

relacionada à frequência de utilização/medição, portanto, 

evite a exposição contínua do instrumento em locais com 

alta concentração de gases, evitando desgaste excessivo 

e/ou a saturação dos sensores. 

  



DICAS E CUIDADOS 

• Evite quedas e/ou choques mecânicos, pois podem 

ocasionar danos irreversíveis ao detector; 

• Ao efetuar medições em locais com excesso de poeira e 

umidade, sempre utilize uma bomba de amostragem com 

FILTRO acoplada ao instrumento; 

• Ao efetuar medições com a bomba de amostragem 

acoplada ao instrumento, SEMPRE utilize a tampa de 

calibração sobre os sensores do detector; 

• Ao efetuar medições sem a bomba de amostragem 

acoplada ao instrumento, NUNCA utilize a tampa de 

calibração sobre os sensores do detector. 
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