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DESCRIÇÃO
O monitor multigases Scott Protégé é excepcionalmente fácil de usar, com recursos 
intuitivos que ajudam os usuários a concentrar-se nas situações críticas e não no 
equipamento. Ele conta com calibração automática e uma configuração simples via 
PC—juntamente com funções de qualquer botão para ligar e dois botões para desli-
gar. Com o Masterdock, a calibração é uma operação de apenas um toque, facilitando 
a manutenção. Com um tamanho pequeno, pesando 212 g. e no formato exclusivo de 
uma ampulheta, o monitor Protégé é o único instrumento portátil para gases que cabe 
na palma da mão. O brilhante visor LCD e as amplas barras de alarme são claramente 
visíveis de todas as posições. Ainda, sua memória inteligente armazena 7000 eventos 
significativos para fazer a análise completa das informações, possibilitando que os 
usuários e administradores concentrem-se nas informações mais pertinentes. MAIS 
RESISTENTE QUE OS OUTROS. Sua resistência e durabilidade são as melhores do 
segmento de monitores portáteis de gases. Com relação à proteção contra a entrada 
de corpos estranhos, melhor é impossível: à prova de poeira. Sua classificação de 
proteção contra umidade vai da chuva à imersão total. Com níveis de desempenho 
como estes, o monitor Protégé oferece a confiança para que você faça seu trabalho 
corretamente, em ambientes cada vez mais adversos. CONCENTRE-SE NO SEU TRA-
BALHO E NÃO NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. O projeto simples do monitor 
Protégé reduz os requisitos gerais de treinamento. A calibração zero e a calibração 
com gás são automáticas—não é necessário lembrar-se de pontos de ajuste nem 
preocupar-se com regulagens manuais.

O nome Scott é sinônimo de proteção confiável nos ambientes mais perigosos. O mon-
itor multigases Protégé não é diferente. Do mesmo modo que a nossa linha completa 
de equipamentos de proteção pessoal, o monitor Protégé é simples de usar e incrivel-
mente durável, oferecendo aos trabalhadores da indústria e também aos socorristas a 
confiança de concentrar-se na tarefa que está sendo executada. 

O monitor Protégé é fácil de manusear em qualquer situação. Uma interface de 
usuário intuitiva e uma operação simples com dois botões, tornam a calibração e a 
operação básica totalmente descomplicadas. O software Protégé, compatível com 
Windows®, oferece aos administradores a possibilidade de ajustar as configurações 
do monitor rapidamente. Sua fabricação robusta suporta quedas, sendo à prova de 
poeira e resistente a imersão em líquidos. Por todas estas razões, os responsáveis por 
proteger a segurança dos trabalhadores contra gases perigosos, podem contar agora 
com mais um produto Scott para realizar as tarefas relacionadas a segurança.

APLICAÇÃO

MONITOR PORTÁTIL MULTIGASES PROTÉGÉ

LINHA DETECÇÃO PORTÁTIL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Maior resistência e durabilidade
• Design curvo para operação com uma mão
• Display de exibição brilhante para facilitar a visualização
• Calibração zero automática e bump-test simplificado
• CD com software de configuração, guia rápido do usuário, manual do proprietário
   e treinamento interativo do usuário
• O SOFTWARE PROTÉGÉ PERMITE CONFIGURAÇÕES PERSONALIZADAS
• Pontos de ajuste do alarme
• Temporizador da luz de fundo
• Data de vencimento da calibração
• Sem navegação pelos botões
• Sem alterações não autorizadas
• Arquivamento de registros em formato Excel® simples
• Para Windows 2000, XP, Vista®, Windows 7 (32-bit)
• UMA VARIEDADE DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS
• Adaptador de alimentação CA
• Carregador automotivo de 12 Volts
• Bomba opcional de encaixe com: sonda de 12 pol./
• 30.5 cm., manguiera de 10 pés (3,05 m)
• Multicarregador para Protégé
• Masterdock para Protégé

Dimensões

• 8.3 cm. x 6.8 cm. x 2.9 cm

• Peso

• 212 g.

Sensores

• CO: 0 to 999 ppm

• H2S: 0 to 500 ppm

• O2: 0-25%

• Combustível: 0-80% LEL

Bateria

• Íons de lítio, recarregável

• Tempo aproximado de carga: 5 horas

• Vida da bateria (sem bomba): 18 horas 

• Vida da bateria (com bomba): 12 horas

Alarmes

• Sonoro: 90 dB a 6 polegadas (15,2 cm)

• Visual: amplas barras vermelhas duplas de alarme Tátil

Temperatura de operação

• -4°F a 122°F (-20°C a 50°C)

• Umidade de operação

• 0% a 95% RH

EMI/RFI

• 2004/108/EC

• FCC Part 15

• Industry Canada

• ANZ C-Tick Compliant
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TABELAS

APROVAÇÃO

Acessórios do Monitor Protégé

Código

093-0526

096-3271

096-3283-1

096-3283-2

096-3283-3

096-3283-4

096-2506-16

096-3392

096-3393

Descrição

Masterdock - Estação de calibração e bump-test automáticos, alimentada com CA ou bateria. 
(Utiliza cilindro 103L 6D ou 58L 8AL ou 34L 2AL)

Kit da bomba (Bomba, sonda, mangueira)

Multicarregador para seis unidades - EUA

Multicarregador para seis unidades - Reino Unido, Hong Kong e Cingapura

Multicarregador para seis unidades - Europa e América do Sul 

Multicarregador para seis unidades - Ásia e Austrália

5L regulador, mangueira 34ltr, LEL/02/CO/H2S kit de calibração (Metano)

5L regulador, mangueira 34ltr, LEL/02/CO/H2S kit de calibração (Propano)

5L Regulador, mangueira 34ltr, LEL/02/CO/H2S kit de calibração (Pentano)
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