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Od wiodącej konstrukcji detektora jednogazowego o określonej 
żywotności do wprowadzenia na rynek pierwszego kompaktowego 
detektora wielogazowego z obsługą za pomocą jednego przycisku 
Honeywell BW™ wyznacza standardy jakości, niezawodności 
i łatwego użytkowania w przenośnych detektorach gazu. 

NAJLEPSZE FUNKCJE 
HONEYWELL BW™ 
W TRZECH PRZENOŚNYCH 
DETEKTORACH ZGODNOŚCI

Honeywell BW™ Icon
Detektor 4-gazowy o stałym, 2-letnim 
okresie eksploatacji do wykrywania zagrożeń 
najczęściej napotykanych przez pracowników
 

Honeywell BW™ Icon+
Detektor 4-gazowy w wersji wymiennej, 
5 czujników do wyboru
 

Honeywell BW™ Flex
Detektor 4-gazowy w wersji wymiennej, 
ponad 15 czujników do wyboru
 

Pierwszy wyświetlacz z interfejsem ikonowym umożliwiający szybsze podejmowanie decyzji i szkolenie. Patrz strona 6.

 

SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ
Bez względu na to, czy jesteś na platformie wiertniczej w Teksasie, czy w hucie 
stali w Indiach, w ofercie Honeywell BW™ Next Generation Multi-Gas Platform 
znajdziesz przenośny detektor wielogazowy, który spełni wszystkie Twoje 
oczekiwania. 

BW Next Generation Multi-Gas 
Platform to oferta rozwiązań łączących 
najlepsze funkcje starszych przenośnych 
detektorów gazu z najnowszą technologią 
i możliwościami. Pracownicy nadal mogą 
korzystać z doświadczeń i wydajności 
Honeywell BW™, których oczekują, 
a dodatkowo mają zapewnione nowe funkcje, 
które jeszcze bardziej zwiększają poziom 
bezpieczeństwa i zgodności z przepisami 
w zakresie wykrywania wielu gazów.
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Detektory Honeywell BW™ Icon i Flex są zawsze 
przy Twoich pracownikach i nieustannie wykrywają 
gaz nawet w trudnych warunkach. 

NIEZAWODNI CODZIENNI 
TOWARZYSZE 
ZAPEWNIAJĄCY 
BEZPIECZEŃSTWO

CECHY WSPÓLNE 
DETEKTORÓW:
• 2-miesięczny czas pracy na 

akumulatorze. 4,5-godzinne ładowanie 
wystarcza na wykrywanie gazu przez 
dwa miesiące*. Oznacza to brak 
potrzeby codziennego ładowania i brak 
nieprzewidzianych przestojów.

• Zaawansowana technologia 
podczerwieni. 
Długi czas pracy na akumulatorze 
uzyskano dzięki czujnikowi na podczerwień 
Honeywell do gazów palnych przy 
dolnej granicy wybuchowości (DGW), 
który pobiera 100 razy mniej mocy niż 
tradycyjne czujniki katalityczne. 

• Niezawodne wykrywanie DGW — bez 
zatrucia czujnika. Czujnik DGW na 
podczerwień Honeywell jest odporny 
na zanieczyszczenia z powietrza takie 
jak smary czy inne silikony, które mogą 
źle wpływać na niektóre czujniki DGW. 
Dokładnie kontroluje poziomy gazów 
palnych w całym okresie eksploatacji, 
wymagając mniej czasu i mniejszych 
nakładów finansowych na konserwację. 

• Ekstremalna ochrona przed wnikaniem 
zanieczyszczeń gwarantująca 
niezawodne działanie. Dzięki stopniom 
ochrony IP66 i IP68 detektory BW™ Icon 
and Flex są odporne na kurz i zanurzanie 
w wodzie. Detektor będzie działał 
prawidłowo nawet po upuszczeniu go do 
zbiornika lub użytkowaniu w hucie stali.

• Katalityczne czujniki DGW do 
zastosowań tradycyjnych. Detektor 
BW™ Flex będzie również oferowany 
z możliwością montażu standardowych 
katalitycznych czujników DGW 
w celu zapewnienia pełnej ochrony 
w tradycyjnych zastosowaniach.

SZYBKIE I DOKŁADNE 
WYKRYWANIE 
W EKSTREMALNYCH 
WARUNKACH
Detektory BW™ Icon i Flex mają czujniki 
1 Series, których wysokość jest o jedną 
trzecią mniejsza w porównaniu ze standardem 
w branży. Dzięki smukłemu profilowi 
detektor jest lżejszy i mniejszy, a czas 
reakcji czujników jest krótszy, ponieważ 
gaz szybciej się do nich przenika. 

Czujniki reagują na niebezpieczne 
poziomy gazu w ciągu paru sekund nawet 
w temperaturze od -40ºC do 60ºC** —  
jak również w skrajnych ciśnieniach 
przejściowych, poziomach wilgotności 
czy innych trudnych warunkach. 

Nawet w najtrudniejszych warunkach 
pracownicy są ostrzegani o zagrożeniach 
gazowych, by mogli opuścić teren.

1 Series – najwyższy standard jakości 
i niezawodności czujników

*  Gdy detektor wyposażony jest 
w czujnik DGW na podczerwień.

**  W przypadku katalitycznego 
czujnika DGW zakres temperatury 
wynosi od -20ºC do 60ºC. 
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Kontynuując dziedzictwo produktów Honeywell BW™, przenośne 
detektory Icon i Flex opracowano z myślą o prostej obsłudze 
i bezpośrednim ostrzeganiu, między innymi za pomocą jasnych 
świateł, wibracji i alarmu o natężeniu 95 decybeli. Pracownicy 
od razu wiedzą, że występuje zagrożenie gazowe. 

LEKKIE DETEKTORY. 
WYDAJNOŚĆ WAGI  
CIĘŻKIEJ.

• Zapewnienie bezpieczeństwa bez 
niepotrzebnych obciążeń. Pracownicy 

chętnie używają przenośnych detektorów 

gazu, które są proste w obsłudze. BW™ Icon 

i Flex zapewniają łatwość użytkowania, 

której zwykło się oczekiwać od rozwiązań 

Honeywell BW™. Każdy detektor jest 

mały, lekki, nieuciążliwy w noszeniu, 

a jednak wystarczająco wytrzymały, 

aby podołać trudnym warunkom. 

• Obsługa jednym przyciskiem 
niewymagająca specjalistycznej wiedzy. 
BW™ Icon i Flex mają tylko jeden przycisk 

i są łatwe w obsłudze — nawet podczas 

noszenia rękawiczek — co zapobiega 

manipulacjom i skraca czas szkolenia. 

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE 
PRZYRZĄDAMI
Przenośne detektory BW™ Icon i Flex są 

kompatybilne z systemem zarządzania 

przyrządami IntelliDoX, który łączy 

w sobie inteligentne moduły dokujące oraz 

oprogramowanie Honeywell Safety Suite. 

Ten sam system dokujący wykorzystywany 

jest w innych detektorach BW™ Honeywell, 

więc nie ma nowej infrastruktury.

• Ujednolicony system dokowania 
i oprogramowanie pozwalają 
zrobić więcej w krótszym czasie. Po 

umieszczeniu detektora w systemie 

dokującym IntelliDoX automatycznie 

wykonywany jest test sprawności 

i następuje przesłanie danych, w tym między 

innymi alarmów, narażeń i wyników testu, do 

oprogramowania w celu przeprowadzenia 

intuicyjnej analizy, monitorowania 

zgodności oraz konfiguracji urządzenia.

• Testowanie detektorów z filtrami 
zewnętrznymi lub bez nich. Chcesz 

użyć filtra zewnętrznego, by ochronić 

wewnętrzne czujniki od zanieczyszczeń? 

IntelliDoX umożliwia przetestowanie 

działania detektorów z zainstalowanymi 

filtrami zewnętrznymi, zapewniając 

pełne sprawdzenie sprawności czujników 

i odpowiednie wzorcowanie.

• Niższe koszty infrastruktury i mniej 
przestojów. Istniejące moduły IntelliDoX 

można szybko i łatwo przekonwertować, 

tak by były kompatybilne, przez użycie 

gniazd IntelliDoX dla urządzeń BW™ 

Icon i Flex. Pomaga to ograniczyć 

nakłady inwestycyjne, przestoje 

systemu oraz konieczność szkoleń.

Zautomatyzowany system zarządzania  
przyrządami IntelliDoX

• Szybkie sprawdzanie bezpieczeństwa. 
Chcesz szybko sprawdzić, czy detektor 

wykrywa zgodność? Opatentowane przez 

Honeywell rozwiązanie IntelliFlash™ — 

migające, widoczne z daleka zielone 

światło — wskazuje, że detektor 

przeszedł test sprawności i prawidłowo 

monitoruje środowisko. Żółte światło 

sygnalizuje konieczność konserwacji.
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RAPORTOWANIE  
ZGODNOŚCI 
ZA POMOCĄ  
SMARTFONU

STAŁE POŁĄCZENIE 
Z BEZPIECZEŃSTWEM
Łączność Bluetooth®, obsługa 
jednym przyciskiem, aplikacje na 
smartfon oraz przejrzyste panele 
dotyczące zgodności z przepisami 
w oprogramowaniu Honeywell 
Safety Suite sprawiają, że detektory 
wielogazowe BW™ Icon i Flex 
są jednymi z najłatwiejszych 
w obsłudze urządzeń w branży.

Detektory BW™ Icon i Flex ułatwiają zgłaszanie alarmów gazowych. 
Pobierz aplikację Honeywell Device Configurator, sparuj smartfon 
z detektorem przez Bluetooth® i otwórz aplikację, aby przejrzeć dane 
w formie gotowego do przesłania raportu. Następnie naciśnij przycisk 
„Wyślij”.
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Honeywell BW™ Icon to detektor 4-gazowy o stałym, 2-letnim 
okresie eksploatacji. Można go włączyć i aktywować dwuletnią 
ochronę, bez konieczności wymiany czujnika lub akumulatora 
oraz ukrytych kosztów. Detektor jednocześnie monitoruje poziom 
czterech gazów, z którymi pracownicy mają najczęściej styczność: 
tlenu (O2), siarkowodoru (H2S), gazów palnych (DGW) oraz jednego 
z następujących: tlenku węgla (CO) lub dwutlenku siarki (SO2). 

HONEYWELL BW™ ICON: 
NAJPROSTSZY SPOSÓB NA NADANIE 
PRIORYTETU BEZPIECZEŃSTWU

Wyświetlacz z interfejsem ikonowym 
Detektor Honeywell BW™ Icon zawdzięcza 

swoją nazwę wyświetlaniu prostych ikon, 

informujących o poziomach gazu i stanie 

urządzenia — to pierwsze tego typu rozwiązanie 
w branży wykrywania gazów. Pracownicy nie 

muszą interpretować odczytów poziomów gazu 

na żywo ani odbywać czasochłonnych szkoleń. 

Szybkie podejmowanie decyzji 
Po wystąpieniu alarmu gazowego na 

wyświetlaczu podświetlane są ikona 

dzwonka i wskaźnik obok czujnika, który 

wykrył gaz, dzięki czemu pracownicy 

mogą szybko opuścić obszar. 

Zrozumiałe ikony 
Oprócz dwóch dzwonków alarmowych 

na wyświetlaczu znajdują się ikony, które 

zapalają się, by zasygnalizować:

• średnią ważoną w czasie (TWA), 

•  najwyższe dopuszczalne stężenie 

chwilowe NDSCh (STEL),

• zaplanowany test sprawności, 

• zaplanowane wzorcowanie, 

• stan akumulatora, 

• połączenie Bluetooth®.

WERSJA WYMIENNA: 
HONEYWELL BW™ ICON+
Chcesz zwiększyć okres eksploatacji 

detektorów 4-gazowych i zoptymalizować 

długoterminowy koszt posiadania? 

Wybierz detektor Honeywell BW™ Icon+ 

w wersji wymiennej, który oferuje taki 

sam interfejs ikonowy oraz dostępne 

wkrótce dodatkowe konfiguracje 

czujników substancji toksycznych. 

DANE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Chcesz mieć podgląd na pełne stężenie gazu lub 
inne informacje niewidoczne na wyświetlaczu 
z ikonami? Wystarczy sparować detektor 
ze smartfonem i użyć aplikacji Honeywell 
Device Configurator, aby uzyskać podgląd 
danych dotyczących gazu i wysyłać raporty.



Honeywell BW™ Next Generation Multi-Gas Platform   |   sps.honeywell.com   |   7

HONEYWELL BW™ FLEX:
DETEKTOR 4-GAZOWY W WERSJI 
WYMIENNEJ W KOMPAKTOWEJ 
OBUDOWIE

Niezależnie od tego, czy chronisz pracowników, czy osoby udzielające 
pierwszej pomocy — w branży metalurgicznej, wodno-kanalizacyjnej 
czy papierniczo-celulozowej — BW™ Flex zapewnia niezbędną 
elastyczność. 

Szybkie sprawdzenie poziomów gazu 
w czasie rzeczywistym 
Duży wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 

z odczytami dostępnymi w wielu językach.

Jednoczesne monitorowanie do  
pięciu zagrożeń gazowych 
W celu zapewnienia wszechstronności stosowania 

wkrótce do wyboru będzie ponad 15 czujników, 

w tym między innymi do wykrywania dwutlenku 

siarki (SO2), fosforu (PH3) i amoniaku (NH3).

Dzięki dostępnemu wkrótce czujnikowi 

COSH — który łączy w sobie czujnik 

siarkowodoru (H2S) i tlenku węgla (CO) — 

detektor Honeywell BW™ Flex będzie 
jednym z najmniejszych i najlżejszych 
dostępnych detektorów 5-gazowych.

Inteligentne czujniki zwiększające  
bezpieczeństwo i czas pracy 
Detektor Honeywell BW™ Flex zawiera 

inteligentne czujniki i-Series, które 

monitorują status czujników oraz dostarczają 

zaawansowanych informacji prognostycznych 

dotyczących wzorcowania, konserwacji 

oraz zakończenia okresu eksploatacji.

Zaawansowane alerty pomagają zmniejszyć 

prawdopodobieństwo wystąpienia awarii 

oraz zwiększają świadomość, dzięki 

czemu można podjąć prewencyjne 

działania w celu uniknięcia incydentów 

związanych z bezpieczeństwem oraz 

niespodziewanych przestojów. 



OCHRONA  
PRACOWNIKÓW 
 I TWOJEGO 
 PRZEDSIĘBIORSTWA

Honeywell BW™ Next Generation Multi-Gas Platform to kolejny 
sposób na oferowanie przez firmę Honeywell kompleksowego 
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, aby pomagać chronić 
życie pracowników w niebezpiecznych środowiskach. 

DBAMY O TWOJE 
BEZPIECZEŃSTWO
Jako światowy lider w dziedzinie 
bezpieczeństwa w przemyśle 
Honeywell oferuje kompleksową 
gamę środków ochrony osobistej; 
stacjonarne i przenośne detektory 
gazu oraz czujniki, oprogramowanie, 
systemy sterowania oraz inne 
połączone technologie. Wszystko 
to powstało, by pomóc chronić 
pracowników — aktywa i rentowność. 

PRZEKSZTAŁĆ 
BEZPIECZEŃSTWO 
W PRZEWAGĘ STRATEGICZNĄ
Oferując te przenośne detektory 
wielogazowe, Honeywell pomaga 
również Twojej firmie przekształcić 
bezpieczeństwo w przewagę 
strategiczną przez zwiększenie 
pewności siebie pracowników w 
pracy, poprawę produktywności, 
zmniejszenie kosztów zarządzania 
zgodnością z przepisami i zapobieganie 
nieprzewidzianym przestojom.

Ameryka Północna i Południowa
Honeywell Analytics

Distribution Inc.

Tel.: +1 847 955 8200

Numer bezpłatny: +1 800 538 0363

detectgas@honeywell.com

gasdetection@honeywell.com

Europa, Bliski Wschód, Afryka
Life Safety Distribution GmbH

Numer bezpłatny: 00800 333 222 44

Bliski Wschód: +971 4 450 5800

Bliski Wschód: +971 4 450 5852

(Przenośne detektory gazu)

gasdetection@honeywell.com

www.honeywellanalytics.com

Rejon Azji i Pacyfiku (AP)
Honeywell Analytics Asia Pacific 

Tel: +82 (0) 2 6909 0300 

Indie, tel: +91 124 4752700 

analytics.ap@honeywell.com

Wsparcie techniczne
EMEA: HAexpert@honeywell.com

USA/Kanada:  

ha.us.service@honeywell.com

AP: ha.ap.service@honeywell.com
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