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Monitoramento de até 17 parâmetros de mensuração Um instrumento que satisfaz todos os requisitos

Até 9 medições de gás em um único instrumento Selecionável pelo usuário

Tela colorida de alta qualidade Visualize os dados com exibição em tela widescreen

Suporte em vários idiomas Navegue o menu em inglês, francês, alemão, italiano, 
espanhol e chinês (outros idiomas disponíveis a pedido)

Suporte de comunicações USB Interface fácil para o computador e transferência de dados - 
tem suporte para pen drive com saída USB

Pesa somente 6 kg (13 libras) Facilmente transportável dentro da fábrica

Projeto industrial robusto Para uso diário em ambientes industriais pesados

Modo de operação semi-contínuo Acordar e Dormir Para operação sem supervisão periódica

Faixa de opções selecionáveis pelo usuário Satisfaz os requisitos da aplicação

Software para aquisição e análise de dados Capture, manuseie e relate dados no seu PC

Atualização de campo simples Adicione recursos e opções conforme e quando precisar

Satisfaz a norma ASTM D-6522 com a sonda para coleta de 
amostras a seco

Geração de relatórios segundo padrões reconhecidos

Características Benefícios

Lancom 4 é o analisador de gás de combustão portátil mais preciso, robusto e 
flexível disponível atualmente.
Mais de dois mil analisadores Lancom estão em uso hoje, em uma ampla faixa 
de aplicativos - todos sujeitos a condições de mensuração muito diferentes.
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LANCOM 4

O analisador de gás de combustão portátil 
mais versátil do mundo
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Coletor conveniente - 
visível e acessível
O coletor montado na lateral 
é completamente protegido 
e altamente visível para 
verificação, remoção e 
esvaziamento rápido.

Gás de combustão e temperatura 
ambiente
O analisador faz uma medição da temperatura do 
termopar do gás de combustão e tem um sensor 
de temperatura ambiente acoplado.

Esses itens são necessários para fazer cálculos 
precisos da eficiência da combustão.

Bateria recarregável de longa duração
Baterias recarregáveis proporcionam até 8 horas 
contínuas de operação. O cabo distribuidor de corrente 
é fornecido para o recarregamento da bateria.

Sensores de acesso 
fácil
Cada sensor está instalado 
em uma posição exclusiva. 
O processo para substituir 
um sensor é simples e leva 
apenas alguns minutos. 
Abra o painel lateral para 
obter acesso, troque o 
sensor e recalibre.

Capacidade de medição de CO2 direta
O sensor infravermelho usado no Lancom 4 permite a 
medição direta de CO2 no gás de combustão.

A combinação desse sensor de CO2 com a capacidade 
de medição oferecida pela sonda de fluxo pode dar 
informações quantitativas sobre a emissão de gás 
de estufa.

Filtros em forma de clipe - 
visíveis e de troca rápida
Os filtros químicos e de partículas são 
montados na lateral do instrumento. 
Inspeção visível e fácil substituição. 
O projeto robusto do corpo protege 
todos os componentes contra danos.

Manutenção fácil
O serviço é simples através do software orientado 
pelo menu.

Verificações de autodiagnóstico são executadas 
continuamente quanto ao status de calibração 
e a vida da bateria.

Tela colorida de alta qualidade
Nova tela a cores de alta resolução com suporte 
para interface de usuário multilingue e simples

Proteção por Sensor Automático
A purga automática dos sensores no desligamento 
do sistema elimina gases de combustão corrosivos 
do sistema. 

A proteção de carga máxima de CO purga 
automaticamente o sensor de baixo CO e muda 
para o modo de medição de faixa alta se forem 
encontrados altos níveis de CO.

Registro de dados
O registro de dados internos torna fácil registrar 
a concentração do gás medido. Após a medição, 
simplesmente baixe os dados para um pen drive com 
saída USB para transferi-los para o PC. A memória 
disponível de 64MB significa que um número quase 
ilimitado de registros podem ser armazenados.

Instale e configure em minutos
Basta ligar e a calibração zero automática é executada 
pelo analisador. Conecte a sonda para coleta de 
amostras e obtenha leituras de gás em tempo real em 
questão de minutos.



1

11

10

2

3

4

5

6

7

8

COH

COL

NO2

CO2

SO2NOO2

CXHY H2S

9

Como o analisador funciona

Chave

1. Entrada de gás de amostra

2. Coletor para condensado

3. Filtro de partículas

4. Sensor de pressão

5. Entrada de ar

6. Bomba de amostra

7. Câmara de expansão

8. Filtro químico

9. Bomba de purga

10. Descarga

11. Entrada da sonda para fluxo

Condicionamento de amostra integral

A amostra de gás é levada para o analisador através 
de uma sonda para coleta de amostras e de uma 
mangueira conectada à conexão de entrada no painel 
lateral do analisador. A amostra entra no coletor 
de água, onde a água residual é removida. O gás 
de amostra passa por um filtro de partículas de 
0,1 micro.

Filtração de químicos prejudiciais - para 
prolongar a vida do sensor
O gás de amostra é levado para a tubulação do 
sensor depois de eliminar as variações de fluxo e 
pressão. Para garantir que os sensores de CO e de 
CXHY não estão envenenados por outros gases, o 
gás de amostra é alimentado através de um filtro 
químico antes de ser levado a esses sensores. Essa 
ação prolonga a vida do sensor e melhora a precisão 
da medição.

Proteção por sensor automático
Para proteger o sensor de baixo CO contra níveis 
excessivos de CO (normalmente níveis >2000 ppm), 
o sistema automaticamente muda para o sensor 
de CO de faixa alta (até 4000 ppm). O sensor de 
baixo CO é então automaticamente purgado usando 
uma bomba dedicada que sopra ar ambiente para 
proteger o sensor, assegurando um tempo de 
recuperação rápido e vida máxima do sensor.

Precisão e longevidade do sensor
O Lancom 4 executa uma calibragem zero toda vez 
que é ligado e purga os sensores com ar ambiente 
antes de desligar. Isso garante precisão máxima e 
longevidade do sensor.

Visualização exibindo sensores de medição
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Medição da corrente de ar Pressão da pilha interna em hPa ou indicador do nível de água em 
polegadas

Medição do fluxo Velocidade do gás de combustão, taxa de fluxo e taxa de emissões 
de massa

Medição de fumaça Leituras do número do ponto de fumaça  
(escala de fumaça de Bacharach)

Faixa de sondas de recolhimento de amostras Fumaça, fluxo, DrySampler* e alta temperatura

Sistema de software de aquisição de dados de introspecção Software de relatórios Windows™ fácil de utilizar

Saídas analógicas (16 circuitos de corrente, configuráveis pelo usuário de maneira 
independente)

Recurso Acordar e Dormir (monitoramento semicontínuo) Efetua medição de gás em intervalos definidos pelo usuário  
(veja abaixo)

Opções de idiomas de exibição inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e chinês 

Opções Descrição

*Patente EUA No. 6782767   **Escala Bacharach

Seleção do analisador
Os recursos a seguir são padrão em todos  
os instrumentos:

l Sonda para coleta de amostras padrão
l Interface USB
l Registro de dados
l Interface de comunicação em série RS 232 ou RS 422
O usuário seleciona quais gases (entre 3 e 9) e as opções necessárias para essa 
aplicação. (Consulte a lista abaixo)

Monitoramento semicontínuo
O monitoramento Acordar e Dormir mede o gás em intervalos definidos pelo 
usuário. Isso é alcançado através da coleta de amostras cíclica e do registro 
das concentrações de gás por um período de tempo. (fases ‘acordar’ e ‘dormir’ 
alternadas). As configurações do usuário incluem o intervalo ativo, o número de 
amostras entre cada período ativo, intervalo de amostras e primeiro despertar.

Sondas para coleta de amostras
Uma ampla gama de sondas para coleta de amostras 
adequadas para aplicações e necessidades específicas 
encontram-se disponíveis
Solicite informações ref. PDS 198

liderança no monitoramento portátil  
de gases de combustão

Sonda padrão

Sonda DrySampler

Sonda para 
fumaça

Sonda de alta 
temperatura

Sonda para 
fluxo
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Sensor Faixa Mínima Faixa Máxima* Precisão % 
da faixa

Resolução

O2 0 a 25% v/v 0 a 30% v/v ±1% 0,1% v/v

CO (baixo) 0 a 100 ppm 0 a 4000 ppm ±2%* 0,1 ppm

CO (H2 compensado) 0 a 100 ppm 0 a 4000 ppm ±2%* 0,1 ppm

CO (alto) 0 a 4000 ppm 0 a 10 % ±2%* 0,1 ppm

SO2 0 a 100 ppm 0 a 5000 ppm ±2%* 0,1 ppm

NO 0 a 100 ppm 0 a 5000 ppm ±2%* 0,1 ppm

NO2 0 a 100 ppm 0 a 1000 ppm ±2%* 0,1 ppm

H2S 0 a 200 ppm 0 a 1000 ppm ±2%* 0,1 ppm

CO2 ** 0 - 25% v/v ±2%* 0,1% v/v

Hidrocarbonetos (CxHy) 0 a 5% v/v (Dependente do aplicativo) 0,1% v/v

Gás de combustão/
temperatura ambiente

Medido

Corrente de ar ± 50 hPa / 20 “ Indicador do nível de água ***

Fluxo (velocidade) 1 a 50 m/s

Especificações de medição

Observação: Faixas especiais disponíveis
*Calibragem por ASTM D-6522 ou procedimento de fábrica LAND
**Medição verdadeira se o sensor estiver acoplado (calculada, caso contrário)
***Reduzido para ± 25 hPa / 10’’ Indicador do nível de água quando usado com sonda de fluxo
#Operar na faixa máxima pode afetar a vida do sensor e a precisão

Cálculos de combustão e ambientais
l Eficiência da combustão 

l Perda

l Excesso de ar 

l CO2 (se não houver um sensor instalado)

l Normalização de oxigênio 

l NOX Total

l Base úmida ou seca 

l Conversões automáticas - ppm, mg/m3, lb/mmBtu, ng/J

Tipo de sensor Gás

Eletroquímico, CO baixo, CO alto, CO baixo H2 compensado, O2, NO, NO2, SO2 e H2S

Infravermelho CO2

Pellistor/Catalítico CXHY

Tipos de sensor
Os analisadores Lancom utilizam os seguintes sensores para medir níveis de concentração de gás.

capaz de monitorar até 9 gases diferentes



Combustão e monitoramento 
ambiental
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Outras planilhas de dados relacionadas

The LANCOM range of portable flue gas analyzers feature a full 
choice of sample probes suitable for a wide range of applications. 

Standard Sample Probe
Suitable for most applications where the flue gas temperature is below 600 °C / 1112 °F.

High Temperature Sample Probe
Suitable for applications where the sample gas temperature is between 600 °C and 1400 °C / 
1112 °F and 2552 °F.

Smoke Probe
For measuring smoke density simultaneously with flue gas analysis.

Flow Probe
For measuring the sample gas flow rate, and calculating mass emissions levels.

DrySampler™ Probe
Proven revolutionary design to dry the flue gas at the sample point. 
Independently verified by the UK National Physical Laboratory, Report No. QE21/02/1042.

All LANCOM sample probes feature:
 Selection of probe length options

 Range of flexible hose lengths

 Integral flue gas temperature thermocouple (except HT probe)

 Standard replaceable particulate filter (Standard and DrySampler™ probes only)

LANCOM
Portable Flue Gas Analyzers

SAMPLE PROBES

Combustion & Environmental Monitoring

Probe Length Options (m) Length Options (ft) Max. Flue Gas Temp. Options/Accessories

Standard Probe 0.3, 1.0, 1.5, 2.0, 3.00 0.9, 3.3, 5, 6.6, 9.8 600 °C / 1112 °F 3 m or 10 m / 10 ft or 

33 ft hose available

High Temp. Probe 0.5, 1.0, 1.5 2.0 1.6, 3.3, 4.9, 6.6 1400 °C / 2552 °F 3 m / 10 ft hose 

available

Smoke Probe 0.3, 0.75, 1.0 1, 2.4, 3.2 600 °C / 1112 °F 3 m / 10 ft hose, 

Filter Papers,   

Bacharach Chart and 

In-line Flowmeter 

Flow Probe 0.7, 1.2, 2.2, 3.0 2.3, 3.9, 7.2, 9.8 600 °C / 1112 °F 3 m or 10 m / 10 
ft or 33 ft hose

DrySampler™ 
Probe

0.3, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 0.9, 3.3, 5, 6.6, 9.8 600 °C / 1112 °F 3 m or 10 m / 10 
ft or 33 ft hose 
available

www.lancom4.com

Sondas para recolhimento 
de amostras Lancom - 
informações adicionais 

Sistema de aquisição de 
dados Insight - informações 

adicionais

Tela: Tela LCD colorida de função completa, com luz de fundo, QVGA larga

Teclado: Teclas e cursores de função de membrana tátil (integrada à tela) 

Indicadores: Tipo LED para Ligado, Standy-by, Carregando, Bateria baixa, Falha

Fonte de Alimentação 95-265 V c.a. ±10%, 50-60 Hz, 30 Watts. Bateria recarregável ácido e chumbo (interna). 
Operação comum de 8 horas, dependente das opções presentes

Temperatura ambiente: -5 °C a 45 °C (+23 °F a 113 °F)

Corpo: Polietileno combinado de densidade média

Dimensões: 453 x 120 x 245 mm (17,8 x 4,7 x 9.6 polegadas)

Peso: 6 kg (13 libras)

Acessórios Padrão: Coletor de água e filtros integrais, carregador de bateria, cabo da sonda, mangueira e tubo 
da sonda (comprimentos listados sob as opções), registro de dados

Opções: Mínimo de 3 e máximo de 9 gases no total, de uma seleção de 9 gases
Opções de comprimento da sonda - 0,3, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0m/1, 3,3, 5, 6,5, 10 pés
Sondas alternativas disponíveis - Consulte a planilha de dados referência PDS198 para obter 
detalhes
Opções de comprimento da mangueira - 3 m/10 pés ou 10 m/33 pés
Medição da corrente de ar
Opções de medição do fluxo e comprimento da sonda - 0,7, 1,2, 2,2, 3,0 m/2,3, 3,9, 7,2, 
9,8 pés
Opções de medição de fumaça e comprimento da sonda - 0,3, 0,75, 1,0 m/1, 2,4, 3,3 pés
Sistema de software de aquisição de dados Insight - Consulte a planilha de dados referência 
PDS205 para obter mais detalhes
Saídas analógicas (16 circuitos de corrente, configuráveis de maneira independente)
Recurso Acordar e Dormir (monitoramento semicontínuo)
Opções de idiomas de exibição - inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e chinês, outros 
disponíveis

Insight is a Windows™ based data acquisition software program, used for logging measurement data directly from a
LANCOM portable gas analyzer.  Data can be analyzed either as it is collected in real time, or during review of  logged data.
A range of  statistical and graphical tools allow the user to perform measurements, manipulate, report, present and print
data.

Insight
Data Acquisition &
Analysis Software

A simple tool for on-site
record keeping, analysis and

reporting

Features

Real-time data display, capture and storage

Range of  display formats

Integrated statistical analysis functions

Range of  calculations

User definable alarms with event monitoring

User-programmable averaging algorithms

Export data to Microsoft Excel or text file

Simple to use Windows-based software

Range of  user-configurable sample triggers

Local or remote operation

Ideal for USEPA CTM-034 reporting

Frequency Distribution

Trace Graph

Especificações - LANCOM 4

Aplica-se no Reino Unido
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