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GasAlertQuattro  
Robuust multigasapparaat met 
meerdere functies en bediening 
met één knop om te controleren 
op tot 4 gevaarlijke gassen. 
Flexibele vermogensopties om 
altijd klaar te zijn

Colorimetrisch gas  
Detectiebuisjes  
Voor snelle, lokale, stofspecifieke 
metingen van een variëteit aan 
toxische en brandbare gassen en 
dampen

GasAlertMicro 5  
Ononderbroken controle 
op maximaal 5 gevaarlijke 
gassen. Verkrijgbaar als 
diffusie- of pompmodel

MicroDock II  
Snelle en betaalbare 
automatische functietesten 
van het GasAlert-assortiment 
draagbare gasmelders

GasAlertMicro 5 IR 
Ononderbroken controle op maximaal 5 gassen, 
geschikt voor een groot aantal toxische gassen, 
waaronder CO2. Verkrijgbaar als diffusie- of 
pompmodel

GasAlertMax XT II  
Multigasmelder met 
gemotoriseerde pomp voor 
monstername op afstand 
voor gelijktijdige detectie 
van maximaal 4 gevaarlijke 
gassen

SPM Flex  
Deze unit gebruikt Chemcassette® 
tapetechnologie en kan zowel vast 
als draagbaar worden gebruikt. Hij 
detecteert ultragevoelige gassen 
waaronder hydriden, mineraalzuren 
en aminen 

BW Clip-serie  
Geen onderhoud 
enkelgasapparaat dat 
continue detectie biedt; 
verkrijgbaar in standaard en 
Real Time (RT) versies en 
versies met een levensduur 
van 2 en 3 jaar

GasAlert Extreme 
Betrouwbare controle 
op een enkel gas met 
ondersteuning voor een 
grote verscheidenheid 
aan toxische gassen

BW Clip4  
Eenvoudig te gebruiken, 
draagbare gasmelder voor 
4 gassen die 2 jaar lang 
ononderbroken meegaat. 
Hoeft niet opgeladen 
te worden en de sensor 
of batterij hoeft niet 
vervangen te worden

Draagbaar

Honeywell Gas Detection biedt een assortiment draagbare producten met intuïtieve 
gebruikersinterface, een logische bediening via één knop, zowel betaalbaar als 
gebruiksvriendelijk, waarmee de trainingsvereisten en voortgaande kosten worden verlaagd.

GasAlertMicro 5 PID 
Ononderbroken controle op 
maximaal 5 gassen, geschikt 
voor een groot aantal toxische 
en VOC-gassen. Verkrijgbaar 
als diffusie- of pompmodel

IntelliDoX 
Combineert slimme dockingmodules 
en Fleet Manager II-software om 
automatische instrumentcontrole te 
kunnen bieden voor de BW Clip-serie, 
BW Clip4 en GasAlertMicroClip 
gasmelders

GasAlertMicroClip  
Serie  
Robuuste, ultra-compacte, 
lichtgewicht en ononderbroken 
controle op maximaal 4 gassen 
Beschikbaar in 2 versies, XL 
en X3
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MeshGuard  
Draadloze 
gasbewakingsoplossing 
met netwerkmogelijkheid 
voor snelle implementatie 
op locaties waar 
goedkope, rendabele 
oplossingen vereist zijn

XNX universeel 
Transmitter  
Een universele zender, 
compatibel met alle 
gassensoren van 
Honeywell Gas Detection

3000 MkII-serie en 
MkIII  
Gasmelders voor toxische 
gassen en zuurstof voor 
gebruik in potentieel 
explosiegevaarlijke 
omgevingen met  
2 draadkringen

Searchline Excel 
Wereldbekende open-pad 
infrarooddetector 
met een dynamisch 
detectiebereik van 
200 m

Sensepoint XCD  
Sensepoint XCD 
Transmitter en sensor 
voor zuurstof, brandbare 
en toxische gassen 
met driekleurendisplay 
voor statusweergave op 
afstand

RAEGuard 2 PID  
Vaste foto-ionisatiedetector 
(PID) die een groot bereik 
van vluchtige organische 
stoffen (VOC's) meet

Searchpoint 
Optima Plus 
Een van de beste 
punt-IR-melders op de 
markt, geschikt voor  
100 soorten gas 
Optionele HART® 
uitgang van meer dan 
4-20 mA

Sensepoint XCL 
enkelgasmelder met Bluetooth® 
met ondersteuning voor 
een grote verscheidenheid 
aan toxische gassen. Zorgt 
voor snelle installatie, 
ingebruikname en rapportage 
vanaf een smartphone*

Sensepoint XRL 
Enkelgasmelder met 
Bluetooth® die een groot 
aantal toxische gassen, 
ontvlambare gassen 
en zuurstof meet. Zorgt 
voor snelle installatie, 
ingebruikname en rapportage 
vanaf een smartphone*

Optima Excel  
Lokaal display  
(OELD)  
Intelligente aansluitdoos 
voor de infrarooddetectoren 
van Searchpoint Optima 
Plus en Searchline 
Excel voor ontvlambare 
koolwaterstoffen

Sensepoint-sensor 
voor hoge temperatuur  
Ideaal voor de detectie 
van brandbare gassen in 
gebieden met een hoge 
temperatuur

XPT gasmonstersysteem 
Ontworpen om de concentratie van toxische en mogelijk 
explosieve stoffen te meten op locaties waar toegang 
moeilijk is. Ondersteunt tot 2 kanalen die serieel of 
parallel geconfigureerd kunnen worden

Sensepoint XCD RTD  
Een gastransmitter 
voor gebruik met direct 
of extern aangesloten 
gasmelders voor toxische 
gassen en zuurstof

Sensepoint-assortiment 
ATEX-gecertificeerde 
gasmelders voor zuurstof, 
brandbare en toxische gassen

Sensepoint XCD RFD  
Een transmitter voor 
brandbare gassen voor 
gebruik met extern 
aangesloten sensoren 
voor brandbare gassen

Ons assortiment vaste gasmelders biedt verschillende opties, voor alle soorten 
toepassingen en industrieën.

Vast
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*Contacteer Honeywell voor info i.v.m. beschikbaarheid



ppbRAE 3000 
Een uitgebreide  
VOC-gasmonitor 
en datalogger voor 
gevaarlijke omgevingen, 
met een UV-lamp van  
9,8 eV of 10,6 eV

UltraRAE 3000 
Een stofspecifieke 
monitor die benzeen kan 
opsporen van 50 ppd 
tot 200 dpm en andere 
VOC's van 0,05 tot 
10.000 dpm

MiniRAE 3000 
Draagbare VOC-monitor 
die gepatenteerde PID-
technologie van de derde 
generatie gebruikt om 
nauwkeurig een groot aantal 
ioniseerbare chemicaliën 
te meten. De monitor biedt 
volledige meting van  
0 tot 15.000 dpm VOC

AutoRAE 2 
Automatisch test- en 
kalibratiesysteem 
maakt naleving met 
gasmonitortests en 
kalibratievereisten 
zo eenvoudig als het 
drukken op een knop

ToxiRAE Pro-reeks  
Een reeks draadloze, 
persoonlijke 
enkelgasmonitors die 
een volledige reeks van 
veelvoorkomende TIC's, 
VOC's, ontvlambare 
gassen, kooldoioxide en 
zuurstof betrouwbaar en 
nauwkeurig kunnen meten

MultiRAE-reeks 
De meest geavanceerde draadloze draagbare 
chemische melder op de markt, kan geconfigureerd 
worden met meer dan 20 verwisselbare intelligente 
sensors

QRAE 3  
Een draadloze, compacte 
monitor voor 1 tot 4 gassen. 
De draadloze communica-
tiemogelijkheden zorgen 
voor toegang tot 24/7 
realtime metingen en 
alarmstatus

MicroRAE  
Draadloze monitor voor 
4 gassen die werkt met 
draadloze communicatie-
protocollen - Bluetooth®, 
GPS en wifi

MeshGuard 
Via een batterij gevoede, halfvaste, 
draadloze monitor voor gas en 
gammastraling. Eenvoudig te installeren 
en bedienen, kan geconfigureerd 
worden voor een groot aantal 
toepassingen en maakt eenvoudig 
verbinding met een controller en/of 
draadloze alarmindicator

Safety Communicator  
Een op Android 
gebaseerde mobiele 
applicatie en telefoon die 
realtime communicatie 
mogelijk maakt 
tussen de persoonlijke 
veiligheidsinstrumenten van 
een werker en een systeem 
voor bewaking op afstand

AreaRAE Pro  
Draadloze, transporteerbare 
gebiedsmonitor voor meerdere 
dreigingen dat gelijktijdig 
tot 7 dreigingen controleert, 
waaronder gammastraling, VOC'S, 
brandbaar materiaal, giftige 
stoffen en zuurstof. Ideaal voor 
brandweerteams, militaire teams 
en teams voor de opsporing van 
gevaarlijke stoffen, met robuust 
en weersbestendig ontwerp voor 
moeilijke omstandigheden*

AreaRAE 
Draadloze monitor voor 
meerdere gassen met 
ingebouwde RAELink-
modem voor realtime 
draadloze communicatie 
met ProRAE Guardian

ConneXt Pack 
Een gebruiksklaar, 
draadloos, draagbaar 
gasdetectiesysteem 
voor besloten 
ruimten dat realtime 
ongevallenalarmen en 
meldingen geeft voor 
verontreinigingen in de 
omgeving

AreaRAE Plus 
Draadloze, transporteerbare 
gebiedsmonitor voor meerdere 
dreigingen dat gelijktijdig op 
maximaal 7 dreigingen kan 
controleren, waaronder VOC'S, 
brandbaar materiaal, giftige 
stoffen en zuurstof. Ontworpen 
voor industriële hulpverleners 
en brandweerkorpsen met 
robuust en weersbestendig 
ontwerp voor moeilijke 
omstandigheden*

ProRAE Guardian  
Realtime gas-, stralings-, stof-, weer- en 
fysiologische controlesoftware die gegevens van 
verschillende draadloze monitors verbindt met, 
integreert in en doorgeeft aan een centraal systeem

Gasbuis en handpompStraling

NeutronRAE II  
Een persoonlijke stralingsdetector 
(PRD) die is ontworpen voor 
hulpverleners en snelle detectie van 
zowel gamma- als neutronbronnen. 
De detector heeft een waterbestendig 
ontwerp en is voorzien van een 
akoestisch alarm, felle, knipperende 
ledlampen en een trilalarm

DoseRAE Pro  
Een robuust, lichtgewicht 
elektronische persoonlijke 
dosismeter met directe 
metingen die superieure 
nauwkeurigheid van de 
dosiscontrole biedt

De colorimetrische gasdetectiebuisjes van Honeywell stellen u in 
staat om ter plekke een snelle meting uit te voeren waarmee een grote 
verscheidenheid aan giftige en ontvlambare gassen en dampen kan 
worden gemeten. De buisjes van Honeywell zijn eenvoudig te lezen 
en bieden een scherpe en duidelijke kleurverandering die direct 
overeenkomt met de gasconcentratie die aanwezig is. De buisjes van 
Honeywell zijn compatibel met de zuiger handpomp van Honeywell en 
zijn een betrouwbare manier om monsters te nemen met een bepaald 
volume dat nodig is voor de meest nauwkeurige metingen.

GammaRAE II R  
Deze draagbare elektronische 
stralingsmonitor is twee instrumenten 
in één: De monitor heeft de snelle, 
gevoelige reactie van een detector 
en de nauwkeurige dosismeting van 
een dosimeter. De monitor is speciaal 
ontworpen om te voldoen aan de 
behoeften van hulpverleners

DoseRAE 2  
Een compacte, lichtgewicht 
elektronische persoonlijke 
stralingsdetector met directe 
metingen en alarmen. De detector 
gebruikt een diode scintillatiekristal 
om X- en gammastraling te 
detecteren en biedt realtime controle 
van persoonlijke dosis en dosering

BASBUIS EN STRALING

Honeywell RAE Systems biedt een volledige lijn van draadloze oplossingen, waaronder 
persoonlijke, draagbare, vervoerbare en vaste instrumenten die zijn ontworpen om te voldoen 
aan de controlebehoeften in een groot aantal industriële omgevingen en toepassingen.

*Contacteer Honeywell voor info i.v.m. beschikbaarheid
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Honeywell RAE Systems



Touchpoint Plus  
Een eenvoudig configureerbaar, 
aan de muur gemonteerd 
controlesysteem dat tot  
16 gasdetectiekanalen 
ondersteunt

Unipoint  
DIN-rail gemonteerde 
controller die flexibiliteit 
biedt tegen lage kosten

Onze controllers bieden de flexibiliteit en een modulaire benadering om te kunnen 
voldoen aan de individuele vereisten van uw specifieke locatie.

Controllers

Touchpoint Pro  
Het meest flexibele en 
veelzijdige gasregel- en 'logic 
control'-systeem op de markt

FS24X 
Multi-Spectrum QuadBand Triple IR brand- en 
vlammelders met de beste prestatie voor 
branddetectie en een optimale afwijzing van 
valse alarmsignalen

FS20X  
Multispectrum UV/dubbele IR/
VIS brand- en vlammelder met 
uv-zonneblinde sensor

FSL100  
Een reeks lichte industriële en commerciële gasmelders 
voor dekking van brandgevaarlijke gebieden in veel 
toepassingen, zowel binnen als buiten. Verkrijgbaar in  
3 versies - UV, UVIR en IR3

FS7  
Elektro-optische brand- en vlammelder 
voor de beveiliging van halfgeleider 
clean rooms

Ons assortiment brand- en vlammelders biedt verschillende opties voor allerlei 
toepassingen en industriesectoren.

Branden en vlammen
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X-Series CO-serie 
CO-alarm op batterijvoeding met een 
onderhoudsvrije levensduur van 7 of 10 jaar. Drie 
modellen bieden verschillende weergaveopties 
om de veiligheid in kritieke situaties te verbeteren, 
met inbegrip van een visuele ontruimingsindicator 
(patent aangevraagd)

Ezsense  
Penvormige draagbare melder 
voor brandbare gassen, ideaal om 
gevaren in pijpleidingen, armatuur, 
buizen, boilers te detecteren

SF340 Series  
Een reeks betrouwbare, 
bedrade CO-alarmen met 
reservebatterij 

HF500  
Vastbedrade melders voor 
brandbare gassen voor de 
detectie van aardgas/methaan 
en LPG

Woningen zijn kwetsbaar voor toxische 
en brandbare gassen en ons assortiment 
gasmelders biedt alle benodigde 
bescherming en gemoedsrust voor bij u 
thuis, op vakantie of in de caravan. 

Woningen



Voor fabrieken van halfgeleiders, fotovoltaïsche productie, laboratoria en andere 
toepassingen zoals schuimvoorziening, en lucht- en ruimtevaart waar zelfs een zeer 
lage concentratie toxische en brandbare gassen gedetecteerd moet kunnen worden.

High-tech

VertexTM  
Flexibele gasmelder voor 
continue monitoring van max. 
72 controlepunten

Vertex M  
Kosteneffectieve detector voor 
controle van de concentratie van 
toxische gassen op 8-24 punten, 
compleet met fysiek lekbewijs

Chemcassette®  
Detector voor toxische 
gassen met fysiek lekbewijs, 
die geen kalibratie behoeft

Midas®  
Gevoelige detectie met behulp van 
intelligente sensorpatronen en 
Power over Ethernet (PoE)

Satellite XT  
Kleine en compacte meldertransmitter 
voor toxische gassen met een uitgebreid 
assortiment sensoren

ACM 150 
Veelzijdige en gevoelige detectie van 
maximaal 40 punten met veel gassen

LeakFilm 
Vloeistoflekdetectiesysteem dat gebruikmaakt 
van een unieke vloeistofdetecterende folie 
die in algemene gebouwenalarmsystemen 
geïntegreerd kan worden

SPM Flex 
Deze unit gebruikt Chemcassette® 
tapetechnologie en kan zowel vast als 
draagbaar worden gebruikt. Hij detecteert 
ultragevoelige gassen waaronder hydriden, 
mineraalzuren en aminen



Bij Honeywell Industrial Safety staan onze 
klanten op de eerste plaats. Wij geloven in 
het leveren van een end-to-end service 
en klantondersteuning, wat betekent 
dat elke klant de hulp krijgt die hij nodig 
heeft, wanneer hij het nodig heeft.

VOOR MEER INFORMATIE  
over onze service, 
ondersteuning en 
trainingsopties, neem u 

contact met ons op via: 

HAexpert@honeywell.com

Ons volledige assortiment services en 
ondersteuningsopties omvat: 

• Inbedrijfstelling
• Voortgaand onderhoud van uw melders
•  Snelle reactie en ondersteuning, wanneer u dat 

nodig hebt
• Training

Als u werkt met Honeywell krijgt u ook in-house 
expertise:

• Certificatie- en normeringsteam
•  Ervaren specialisten in uw tak van industrie, uw 

toepassingen en processen
• Kwaliteitsteams
• Gecentraliseerde klantenservice
• Lokale klantenservice
• Productmanagementteams
• Gespecialiseerde technische teams
• Deskundige trainers

Technische dienst en ondersteuning



Honeywell Industrial Safety
Bekijk onze websites voor meer informatie over 

de gas-, brand- en vlamdetectieproducten en 

diensten van Honeywell Industrial Safety:

www.honeywellanalytics.com 
www.raesystems.com

Let op: 
Er is alles aan gedaan om de betrouwbaarheid van deze publicatie te waarborgen. 
Toch wordt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen 
aanvaard. Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg 
er dus voor dat u altijd de nieuwste versies van regels, normen en richtlijnen bij de 
hand hebt. Deze publicatie is niet bedoeld als basis voor een overeenkomst.
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