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Helppo käyttää Helppo lukea Helppo huoltaa Helppo nähdä

O MIN A I S U U D E T  J A  H YÖ DY T

Jos haluat säästää vielä enemmän aikaa ja saada hälytykset etänä, valitse  
langaton versio. Voit hallita sitä älypuhelimella.
Kun yhdistät Honeywell BW™ Solon Safety Communicator -mobiilisovellukseemme, 
ilmaisimen lukemat lähetetään välittömästi Honeywellin reaaliaikaiseen 
valvontaohjelmistoon. Voit käyttää sitä millä tahansa laitteella internetyhteyden 
välityksellä ja saada etänä tiedot työntekijöiden turvallisuudesta ja sijainnista.

Voit käyttää Honeywell BW™ Soloa kaasutietojen jakamiseen  
työpöytäsovellukselle ilman telakkaa.

Muita Honeywell BW™ Solon ominaisuuksia: 
• Mahdollisuus aktivoida IntelliFlash™ tai vaatimusten vastaisuuden 

vilkkutoiminto

• Ilmaisinten osoittaminen työntekijöille ja sijainteihin

• Helppolukuinen näyttö tukee useita kieliä

• Tietojen kirjaaminen ja 24 tunnin huippulukemat

Uuden sukupolven yhden kaasun ilmaisin auttaa alentamaan  
kustannuksia sekä varmistamaan vaatimustenmukaisuuden 
ja työntekijöiden turvallisuuden. 

Honeywell BW™ Solossa on kaikki, mitä odotat, sekä lisäominaisuuksia, 

jotka helpottavat entisestään vaatimustenmukaisuutta ja kustannusten 

alentamista. Laitteella on luotettava elinkaari ja yhden painikkeen 

käyttö ja se on pieni ja kevyt. Honeywell BW™ Solo on kaikkea tätä:  

• Helppohuoltoisin yhden kaasun ilmaisin, jota ei tarvitse purkaa 

antureiden, akkujen tai anturisuodatinten vaihtamiseksi. Se siis 

mahdollistaa pitkän käyttöiän ja alhaiset kustannukset.

• Sille on saatavilla laaja valikoima antureita. Voit luottaa 

kattavaan yleisten ja epätavallisten vaarojen havainnointiin.

• Ensimmäinen 1-Series-anturia käyttävä yhden kaasun ilmaisin: 

CO, H2S ja O2. Laitteessa yhdistyvät korkea tarkkuus, alhaiset 

kustannukset ja nopeat anturivasteet valvotuimmille kaasuille.

• Yhteensopiva IntelliDoXin kanssa. Säästä aikaa ja keskitä tiedot 

automatisoidulla toiminnantarkistuksella, kalibroinnilla ja 

laitehallinnalla. Yhteensopiva IntelliDoX-telakointiasemien ja 

Honeywell SafetySuite Device Configurator -ohjelmiston kanssa.

Honeywell BW™ Solo
Huollettava yhden kaasun ilmaisin

HONEYWELL BW™ SOLO 
JA BW™ SOLO WIRELESS

HONEYWELL 
BW™ SOLO LITE*

ANTURITYYPPI 1-Series** 4-Series

TIETOJENKERUU Kyllä –

TAPAHTUMIEN 
KIRJAUS 50 tapahtumaa 5 tapahtumaa

TUETUT KIELET 11 5

OSOITUS 
TYÖNTEKIJÖILLE 
JA SIJAINTEIHIN

Kyllä –

* Ei saatavilla Pohjois-Amerikassa.
**  Pyydä saatavuustietoja ottamalla yhteys asiakaspalveluun tai 

Honeywellin alueelliseen myyntipäällikköön.



Honeywell BW™ Solo Tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT

KOKO 2,7 × 2,6 × 1,4 tuumaa / 7,0 × 6,7 × 3,6 cm (1-Series-anturimallit)
2,7 × 2,6 × 1,6 tuumaa / 7,0 × 6,7 × 4,1 cm (4-Series-anturimallit)

PAINO 3,6–4,1 oz. / 103–116 g, riippuen asennetusta anturista

KOSTEUS Suhteellinen kosteus 0–95 % (tiivistymätön)

SUOJAUSLUOKKA IP66/68

HÄLYTYKSET JA TYYPIT Visuaalinen hälytys, värinähälytys, äänihälytys (95 dB); matala, korkea,  
TWA, STEL, vaatimusten vastaisuus

ITSETESTAUS Anturien eheys, johdotus, paristo sekä äänihälytykset ja visuaaliset 
hälytykset käynnistettäessä; paristo (jatkuva)

PARISTON TYYPILLINEN 
KESTOIKÄ

12 kuukautta (1-Series O2: 6 kuukautta)

CONNECTED WORKER • Bluetooth™ Low Energy (BLE) – yhteys Honeywellin
Safety Communicator -sovellukseen

KÄYTTÄJÄN VALINNAT • TWA-, STEL- ja huippulukemien nollaus
• Korkean, matalan, TWA:n ja STEL:n 

hälytysten asetuspisteiden määritys
• Lukkohälytykset
• IntelliFlash ja vaatimusten 

vastaisuuden ilmaisinten käyttöönotto
• Kalibroinnin ja/tai 

toiminnantarkistusten
muistutusten asetus

• Työntekijöiden ja 
sijaintien määritykset

• Kielivalinta: englanti, ranska, 
espanja, saksa, italia, venäjä, 
japani, kiina, korea, portugali, 
hollanti (Honeywell BW™ Solo
Lite*: vain englanti, venäjä, 
japani, kiina ja korea)

SERTIFIOINNIT JA 
HYVÄKSYNNÄT n : Luokka I, osasto 1, ryhmät A, B, C, D  T4 

 Luokka I, tilaluokka 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga   
-40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C

ATEX: Sira 18ATEX2243
X 2460 g II  1G Ex ia IIC T4 Ga        
g I M1 Ex ia I Ma  -40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C

IECEx: IECEx SIR 18.0058 
Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma  -40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C

FCC-tunnus: SU3BWS1
IC: 20969-BWS1
RED: RE-D-direktiivi 2014/53/EU
Lisätietoja muista sertifioinneista on saatavilla käyttöoppaasta tai 
ottamalla yhteys Honeywell Analyticsiin.

TAKUU 3 vuotta 1-Series-ilmaisimille ja -antureille (H2S, CO, O2)
2 vuotta 4-Series-ilmaisimille ja -antureille  
(1 vuosi seuraaville antureille: NH3, Cl2, O3, ETO, ClO2)

TEKNISET TIEDOT VOIVAT MUUTTUA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA JATKUVAN TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN TULOKSENA.

Lisätietoja
www.honeywellanalytics.com

Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 
gasdetection@honeywell.com

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 
detectgas@honeywell.com

Aasia ja Tyynimeri 
analytics.ap@honeywell.com

Tekniset palvelut
Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka (EMEA): HAexpert@honeywell.com
USA: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com
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ANTURIN TEKNISET TIEDOT

KAASUT
NORMAALI 

MITTAUSALUE
EROTTELU-
TARKKUUS KÄYTTÖLÄMPÖTILA

H2S (1S) 0 – 200 ppm 0,1 ppm -40 – +140 °F / 
-40 – +60 °C

CO (1S) 0 – 2 000 ppm 1 ppm -40 – +140 °F / 
-40 – +60 °C

O2 (1S) 0 – 30 % v/v 0,1 % v/v -40 – +140 °F / 
-40 – +60 °C

CL2 (4S) 0 – 50 ppm 0,1 ppm -4 – +104 °F / 
-20 – +40 °C

CLO2 (4S) 0 – 1 ppm 0,01 ppm -4 – +104 °F / 
-20 – +40 °C

CO-H (4S) 0 – 2 000 ppm 0,5 ppm -22 – +122 °F / 
-30 – +50 °C

ETO (4S) 0 – 100 ppm 0,1 ppm -22 – +122 °F / 
-30 – +50 °C

H2 (4S) 0 – 1 000 ppm 2 ppm -4 – +122 °F / 
-20 – +50 °C

H2S (ULK. 
ALUE) (4S) 0 – 500 ppm 0,1 ppm -40 – +122 °F / 

-40 – +50 °C

HCN (4S) 0 – 100 ppm 0,1 ppm -22 – +122 °F / 
-30 – +50 °C

NH3 (4S) 0 – 100 ppm 1 ppm -4 – +104 °F / 
-20 – +40 °C

NH3 (ULK. 
ALUE) (4S) 0 – 400 ppm 1 ppm -4 – +104 °F / 

-20 – +40 °C

NO (4S) 0 – 250 ppm 0,2 ppm -22 – +122 °F / 
-30 – +50 °C

NO2 (4S) 0 – 100 ppm 0,1 ppm -4 – +122 °F / 
-20 – +50 °C

O3 (4S) 0 – 1 ppm 0,01 ppm -22 – +122 °F / 
-30 – +50 °C

PH3 (4S) 0 – 5 ppm 0,1 ppm -4 – +122 °F / 
-20 – +50 °C

SO2 (4S) 0 – 100 ppm 0,1 ppm -22 – +122 °F / 
-30 – +50 °C

H2S (4S)* 0 – 100 ppm 0,1 ppm -40 – +140 °F / 
-20 – +50 °C

CO (4S)* 0 – 1 000 ppm 1 ppm -40 – +140 °F / 
-20 – +50 °C

O2 (4S)* 0 – 30 % v/v 0,1 % v/v -40 – +140 °F / 
-20 – +50 °C

1S = 1-Series-anturi / 4S = 4-Series-anturi

* Vain Honeywell BW™ Solo Lite (ei saatavilla Pohjois-Amerikassa).

INTELLIDOX-TELAKOINTIJÄRJESTELMÄ

IntelliDoX koostuu älykkäistä telakointimoduuleista ja 

laitehallintajärjestelmästä. Se vastaa automaattisesta 

testauksesta ja tietojen tallennuksesta.

Laitehallinta Honeywell 
SafetySuitella

honeywellanalytics.com/ 
SafetySuite

Sarlin Oy Ab

Puh. 010 550 4000

asiakaspalvelu@sarlin.com
www.sarlin.com


