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DESCRIÇÃO
A série MSA ULTIMA X é composta por detectores inteligentes de gases, projetados para monitorar a atmosfera 
ambiente quanto à presença de gases combustíveis, deficiência de oxigênio e de diversos gases tóxicos como CO, 
H2S, SO2, NO2, HCN, HCL, CL2 e CLO2 na atmosfera. 

A monitoração de gases combustíveis é feita através de dois filamentos metálicos montados em um circuito tipo 
ponte de Wheatstone. O primeiro filamento é ativo, provocando a reação do gás/vapor combustível com o oxigênio 
do ar. Essa reação eleva a temperatura do filamento, alterando sua resistividade elétrica, gerando no circuito 
ponte uma saída proporcional à concentração de gás no ar. O segundo filamento atua como compensador de 
variações das condições atmosféricas.

A série ULTIMA X utiliza um design inovador, onde o display, relés, e toda a eletrônica estão concentrados em uma 
única placa de circuito impresso.

Essa placa é fixada ao invólucro através de encaixe mecânico por pressão, dispensando o uso de parafusos e 
ferramentas para a sua substituição. Todos os sensores da família ULTIMA X possuem eletrônica incorporada à 
célula sensora, que registra as características dessa célula, como gás monitorado, escala, níveis de alarme 
recomendados e dados de calibração. Essas duas características 
combinadas fazem da série ULTIMA X um projeto único – um único circuito 
eletrônico é utilizado independente do tipo de célula sensora. Esse circuito 
reconhece o sensor automaticamente, assim que este é conectado à unidade. 

O módulo sensor do monitor ULTIMA XE, onde a célula está instalada, foi 
projetado com um sistema exclusivo de alinhamento dos contatos elétricos, 
de maneira que o conjunto foi aprovado para permitir a retirada e conexão do 
sensor em campo, à quente, ou seja, o sensor pode ser substituído em campo 
sem a necessidade de  desligar o instrumento, mesmo em áreas classificadas.

O detector ULTIMA XE é alimentado e possui sinal analógico de saída tipo 4-20 
mA através de três condutores com blindagem, facilitando a instalação e 
reduzindo custos. Além de proporcionar grande imunidade à interferências 
eletromagnéticas e de rádio freqüências.

Todo o conjunto é montado em invólucro de aço inox, o que torna o 
instrumento altamente resistente à eventual agressividade do meio ambiente, 
tornando-o ideal para uso em plataformas marítimas, refinarias, indústrias 
química e petroquímica.

DETECTORES DE H2/CH4 ULTIMA XE
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Diversos outros recursos são disponíveis:

• Indicação digital
• Disponível para interligação a dois ou três fios
• Calibração automática que elimina erros humanos
• Calibração à data/hora pré-determinada sem intervenção do usuário, através do módulo de autocalibrarão 
 opcional.
• Registro da data e hora da última calibração efetuada com sucesso.
• “Travamento” selecionável dos sinais de saída para a inibição dos alarmes durante a calibração.
• Relógio de “tempo real” para registro de eventos.
• Apresentação dos valores mínimo, máximo e média das concentrações de gás em intervalos .pré- determinados.
• Três níveis de alarme com saída em contatos secos de relés (opcional).
• Saída analógica 0-20mA (0-4mA para status/ 4-20mA para leitura), adicionada de protocolo digital HART
• Conector intrinsecamente seguro para Handheld HART – compatível com série Emerson 375 ou superior (opcional)
• Indicação de “Substituição da célula” quando o sensor esta próximo do fim de sua vida útil
• LEDs indicadores de status de operação e alarme opcionais
• Mensagens de texto que “rolam” no display
• A eletrônica pode ser montada com o display voltado para qualquer direção (rotação de 90 graus)
• Invólucro em aço inox para uso em áreas classificadas – classificação Br Exd IIC T4 - contemplando ainda a 
 classificação IP66 (uso em áreas externas em atmosferas agressivas)
• Calibração e configuração através de controle manual remoto intrinsecamente seguro, com instruções no display 
 do sensor, dispensando ajustes por potenciômetros, eliminando erros de operação e eliminando a necessidade de 
 desclassificação da área.
• Módulo sensor remoto (opcional)
• Certificado para uso em sistemas SIL2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Range

Temperatura

Desvio de Zero

Desvio de Span

Ruído

Repetibilidade

Linearidade

Tempo de Resposta

Umidade Relativa

Alimentação

Sinal de saída

Classificação do Invólucro

Dimensões

Peso/Material 

Certificado para uso em sistemas SIL2

0-100%LIE H2

-40 ºC a +50 ºC

<5% do fim de escala/ano

<10% do fim de escala/ano

<1% do fim de escala

+1% do fim de escala

+3% do fim de escala (<50%LIE)

T50 <10s / T90 < 30s

5% - 95% (sem condensação)

24Vcc (7 a 30 Vcc)/ 200mA.(sem relés) – standard

0 a 20 mA + HART (03 fios tipo fonte)

Br Exd IIC T4 (Classe I, Div. I, grupos B, C e D ) Grau de Proteção NEMA 4X / IP66

239.34 mm x 130 mm x 76 mm

4.7 kg / Aço-Inox 316
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INTERLIGAÇÃO DO DETECTOR
O detector ULTIMA admite alimentação entre 7 Vcc e 30 Vcc que permite maior flexibilidade na instalação, no que diz 
respeito à variações na tensão de alimentação. A interligação entre este e a unidade de controle é feita através de 
cabo blindado com blindagem em malha trançada e capa protetora de isolação 400V, com três condutores de seção 
transversal conforme segue:

CHECAGEM / CALIBRAÇÃO
Apesar da grande estabilidade do detector ULTIMA, convém que este seja calibrado 
periodicamente para garantia de operação adequada. Ativando o modo calibração o usuário 
efetua a calibração passo a passo, apenas seguindo as instruções apresentadas no display da 
unidade - esta indica o momento exato de se aplicar os gases de zero e Span. Os ajustes são feitos 
automaticamente, dispensando qualquer interferência do usuário. Efetuada a calibração, o 
detector retorna automaticamente à operação normal. A data e hora da calibração são 
armazenadas na unidade. O ULTIMA X pode ser programado para que, durante o procedimento de 
calibração, o sinal de saída seja “travado” em 3.75mA, evitando a geração de falsos alarmes.

Não é necessária a desclassificação da área para o processo de calibração, uma vez que tanto o 
módulo CONTROLLER quanto o módulo CALIBRATOR comunicam-se com o o detector de forma 
não intrusiva, através de sinal infravermelho codificado.

O módulo ULTIMA CALIBRATOR é um dispositivo simples, de apenas três botões de controle, que permite a 
calibração e endereçamento da unidade. Este é utilizado quando não há a necessidade de acessar as funções 
avançadas do instrumento.

Secção Transversal

18 AWG

16 AWG

12 AWG

Comprimento (@ 24 Vcc)

762m

1280m

3048m

Carga Max.

500Ω
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O módulo ULTIMA CONTROLLER permite acesso à todas as funções da unidade sem que haja a necessidade de 
alteração desta. Além das funções básicas de calibração, as funções disponíveis são:
• Ajuste do relógio
• Ajuste dos níveis de alarme
• Alterar o valor do gás de Span
• Apresentar os valores das concentrações máxima, mínima e média de gás
• Mudança de endereçamento
• Operação através de senha
• Ajuste do período de calibração automática
• Verificação da data da última calibração bem sucedida
• Travamento do sinal de saída em 3,75mA durante a calibração
• Definição dos níveis de alarme para unidades com relés/LEDs
• Configuração da operação dos Relés
• Reset de alarmes
• Reset da unidade
• Apenas um módulo é necessário independente do número de unidades sensoras instaladas.
Opcionalmente o detector ULTIMA X pode ser equipado com porta 
intrinsecamente segura para a conexão de comunicador Hart permitindo a 
calibração completa bem como configuração do instrumento. Esta é compatível 
com o comunicador Emerson, modelo 375 ou superior.
O gás padrão é gerado através de um kit de calibração composto de válvula 
reguladora de vazão, cilindro de gás padrão, adaptador de Span e tampão de zero.
NOTA: A periodicidade de calibração das unidades sensoras depende de fatores 
tais como:
• Grande quantidade de poeira umidade no ar
• Exposição contínua a altas concentrações do gás monitorado

Apenas como dado estatístico, normalmente a recalibração dos sensores é efetuada a cada 30/45 dias, podendo ser 
alterada para intervalos maiores quando
não forem verificadas variações consideráveis no funcionamento do equipamento. Além da calibração nenhum outro 
tipo de manutenção preventiva é necessária.

Referência: 218334 - Kit de Calibração sem cilindro
 803102 - Cilindro descartável 98L/1000psi - H2 0.8%Vol, balanço em Ar sintético

DIMENSIONAL
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