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NOVA GERAÇÃO DETETORES

DE GASES PORTÁTEIS

ICON | ICON + | FLEX



O MELHOR DA 
HONEYWELL BW™
EM TRÊS DETETORES 
DE GÁS PORTÁTEIS

Pioneiros nos detetores de gás com vida limitada até ao 
lançamento do primeiro detetor compacto multi-gás com um 
único botão de operação.
Honeywell BW™ estabeleceu o padrão para a qualidade, fiabilidade 
e facilidade de utilização na deteção portátil de gases.

A nova geração dos detetores BW  
Multi-Gás combina as melhores 
características dos detetores de gás 
portáteis anteriores com as mais 
recentes tecnologias e capacidades.

Os trabalhadores podem continuar a 
desfrutar da experiência e desempenho 
Honeywell BW™, para além de novas 
funcionalidades que torna ainda mais 
fácil aumentar a segurança.

INUMEROSAS APLICAÇÕES
Quer esteja numa mina no Alentejo ou 
numa refinaria em Sines, a Honeywell 
BW™ Plataforma Multi-Gás da nova 
geração tem no seu portfólio um detetor 
portátil para satisfazer os seus requisitos 
e necessidades.

Honeywell BW™ Icon Honeywell BW™ Icon+ Honeywell BW™ Flex



PRIMEIRO DETETOR 
MULTI-GÁS
COM UM ECRÃ DE ÍCONES
PARA DECISÕES RÁPIDAS

Honeywell BW™ Icon 
 ■ Vida útil de 2 anos 
 ■ Deteção de 4 gases com uma 

escolha de entre 5 sensores 
(LEL, O2, CO, SO2, H2S)

 ■ Deteção de gases inflamáveis por 
sensor infravermelho - LEL

 ■ Bateria com 2 meses de autonomia
 ■ Garantia de 2 anos
 ■ Bluetooth com ligação a smartphone

Honeywell BW™ Icon+ 
 ■ Deteção de 4 gases com uma 

escolha de entre 6 sensores para 
aplicações variadas (LEL, O2, CO, 
SO2, CL2, H2S)

 ■ Bateria com 2 meses de autonomia
 ■ Deteção de gases inflamáveis por 

sensor infravermelho - LEL
 ■ Garantia de 3 anos
 ■ Bluetooth com ligação a smartphone

Decisões rápidas
Quando houver um alarme 

de gás, o ícone da campainha 

no display iluminar-se-á, 

juntamente com um indicador 

ao lado do sensor em alarme, 

para que os trabalhadores 

possam evacuar rapidamente a 

área com perigo

Icon - Display simples
Honeywell BW™ Icon/Icon+ 

são assim designados pela 

simplicidade no seu display só 

serem exibidos ícones – sendo 

os primeiros do seu tipo na 

indústria de deteção de gás. Isto 

significa que não há leituras 

de gás para os trabalhadores 

interpretarem.

Ícones fáceis de entender
Para além de dois sinais 
de alarme, o display inclui 
ícones para:

 ■ TWA (média ponderada 
pelo tempo)

 ■ STEL (limite de 
exposição a curto prazo)

 ■ Bump Test expirado
 ■ Calibração expirada
 ■ Estado da bateria
 ■ Bluetooth®



HONEYWELL 
BW™ FLEX 
DETETOR DE 5 GÁSES 
NUM EQUIPAMENTO 
COMPACTO E LEVE
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HONEYWELL 
BW™ FLEX:
SERVICEABLE 4-GAS IN  
A SLIM PACKAGE SIZE

Whether you’re protecting workers or first responders — in industries 
from steel and wastewater to paper and pulp — BW™ Flex delivers the 
flexibility you need. 

Real-time gas readings at a glance 
A large high-resolution display with 
readings available in a wide range of 
languages.

Simultaneous monitoring of up to  
five gas hazards 
For versatile application, you will soon be 
able to choose from more than 15 sensors 
including sulfer dioxide (SO2), phosphine 
(PH3), ammonia (NH3) and others.

And thanks to an upcoming COSH sensor 
— combining hydrogen sulfide (H2S) and 
carbon monoxide (CO) into one — Honeywell 
BW™ Flex will be one of the smallest, 
lightest 5-gas detectors available.

Intelligent sensors for increased  
safety and uptime 
Honeywell BW™ Flex incorporates 
i-Series intelligent sensors which monitor 
sensor status and provide advanced 
predictive calibration, maintenance and 
end-of-life information in real-time.

These advanced alerts help reduce 
the likelihood of failure and increase 
awareness so preventive action can 
be taken to avoid safety incidents 
and unexpected downtime. 

Leituras de gás em tempo real  
Honeywell BW™ Flex apresenta 

um ecrã generoso de alta 

resolução com uma variedade de 

informações importantes para o 

utilizador.

As informações vitais de 

segurança são transmitidas de 

forma clara e eficaz, permitindo 

tomar decisões rápidas e assim 

proteger vidas em ambientes 

perigosos. 

O seu design inovador, tamanho 

compacto e facilidade de 

utilização baseia-se no legado 

dos produtos de deteção de gás 

Honeywell BW™.

Monitorização simultânea de 
até cinco gases
Para uma aplicação versátil, 

escolha de entre mais de 15 

sensores, incluindo dióxido de 

enxofre (SO2), fosfina (PH3), 

amoníaco (NH3) entre outros.

Graças ao seu sensor COSH, que 

combina sulfeto de hidrogênio 

(H2S) e monóxido de carbono (CO) 

num único sensor, Honeywell BW™ 

Flex é um dos mais pequenos e 

leves detetores de 5 gás disponíveis 

no mercado.

Sensores inteligentes para 
maior segurança
Honeywell BW™ Flex incorpora 

sensores inteligentes i-Series 

que se auto verificam fornecendo 

informações avançadas 

sobre calibração preditiva, 

manutenção e fim de vida.

Estes alertas avançados ajudam 

a reduzir a probabilidade 

de falhas e aumentam a 

consciencialização para que 

possam ser tomadas medidas 

preventivas para evitar 

incidentes de segurança e tempo 

de inatividade inesperado.



RELATÓRIOS E 
ANÁLISES DE GÁS
A PARTIR DO SEU 
SMARTPHONE

Deseja aceder à informação, concentrações de gases, relatório de 
alarmes? Basta descarregar a aplicação Honeywell Safety Suite 
Device Configurator, emparelhar o seu detetor portátil Honeywell 
BW™ (Icon ou Icon+ ou Flex) através de Bluetooth® com o seu 
smartphone e irá encontrar toda a informação que pretende, 
organizada, simplificada e de fácil acesso.

TRANSFORMAR A SEGURANÇA 
NUMA VANTAGEM 
ESTRATÉGICA
Com estes detetores portáteis 
multi-gás, a Honeywell ajuda a sua 
empresa a transformar a segurança 
numa vantagem estratégica – 
melhorando a confiança dos 
trabalhadores no seu trabalho, 
aumentando a produtividade, e 
evitando tempos inesperados de 
inatividade.

MANTENDO-O LIGADO À 
SEGURANÇA
A ligação bluetooth® juntamente 
com a operação de um único 
botão e aplicações para 
smartphones, fazem dos 
detetores multi-gás Icon/Icon+/
Flex os detetores mais fáceis de 
usar na indústria.



COMPANHEIRO 
DIÁRIO,
PARA A SUA 
SEGURANÇA

Os detetores Honeywell BW™ Icon/Flex protegem os seus 
trabalhadores onde quer que estejam, mesmo em ambientes 
desafiadores. 

OS TRÊS DETETORES OFERECEM
 ■ Bateria com 2 meses de autonomia:

Obtenha dois meses de deteção contínua 
de gás com uma única carga de 4,5 horas 
— e até quatro meses se desligar o detetor 
no final de cada turno. Isto significa que 
não há carregamentos diários e nenhuma 
paragem inesperada.

 ■ Tecnologia avançada de infravermelhos
O longo tempo de funcionamento da bateria 
deve-se ao sensor de infravermelhos da 
Honeywell para gases inflamáveis (LEL), que 
retira 100 vezes menos energia da bateria 
que os tradicionais sensores catalíticos.

 ■ Deteção fiável de Explosividade (LEL) - 
sem envenenamento 
O sensor de LEL infravermelho da 
Honeywell é imune a contaminações, tais 
como gorduras e outros silicones que 
podem danificar alguns sensores LEL.

Isto significa que o sensor irá monitorizar 
com precisão os gases explosivos ao longo 
da vida útil do detetor – tendo menos 
custos de manutenção ao longo da vida do 
detetor.

 ■ Proteção extrema
Com classificações IP 68, os detetores 
BW Icon/Flex resistem ao pó e à imersão 
em água. Quer o detetor caia num tanque 
com água ou é utilizado em ambientes 
poeirentos, não será prejudicial para o 
detetor.

Order 25-49 units of the BW™ Icon, BW™ Icon+ and  
BW™ Flex in any combination and receive 50% OFF one  
IntelliDoX Docking Station for BW™ Icon (DX-CP) and  
one DX-ENBL-NA Enabler Kit. 
Promo code: BWICON-DX1

OR
Order 50 or more units of the BW™ Icon or BW™ Icon+ or  
BW™ Flex in any combination and receive one FREE  
IntelliDoX Docking Station for BW™ Icon (DX-CP) and  
one DX-ENBL-NA Enabler Kit. 
Promo code: BWICON-DX2

IMPROVING 
WORKER  
PROTECTION

• Offer applies to new purchases by US and Canadian distributors for orders placed on 
or before May 31, 2021

• Orders must ship by June 30, 2021
• These promotions are exclusive of distributor’s standard pricing discounts
• This program does not enable access to products not covered in distributor’s contract 
• These promotions cannot be used in conjunction with any other promotional offer or 

pricing
• Distributor must include the PROMO CODE in its purchase order to take advantage of 

this promotion
• All purchases subject to Honeywell’s standard terms and conditions of sale for the 

relevant region, found at www.honeywellsafety.com/legaldocuments-global/ 
• Honeywell reserves the right to modify or cancel this promotion at any time without 

notice

TERMS AND CONDITIONS
IntelliDoX docking station

LIMITED TIME OFFER.

Honeywell BW™ Icon IntelliDoX Promotion



DETEÇÃO RÁPIDA E PRECISA 
MESMO EM CONDIÇÕES EXTREMAS
Os detetores Icon/Flex têm sensores de 
série 1, que têm um terço da altura do 
padrão da indústria. Este perfil fino não 
só permite um detetor mais leve e menor 
– como também significa um tempo de 
resposta mais rápido.

Estes sensores têm um tempo de resposta 
à presença de gases em segundos, mesmo 
em temperaturas adversas  (-40ºC a 55ºC) 
— bem como pressão transitória, humidade 
e outros ambientes extremos.

Por isso, por mais severos que sejam os 
cenários, os trabalhadores serão alertados 
para os riscos de gás para que possam 
existir na área, estando sempre protegidos 
em qualquer ambiente com os detetores 
Honeywell BW™.

GESTÃO EFICIENTE
Os detetores portáteis BW Icon/Flex são 
compatíveis com o sistema de gestão de 
detetores - IntelliDoX, que combina módulos 
inteligentes com o software Honeywell 
Safety Suite. Utiliza os mesmos módulos 
que a geração anterior Honeywell BW™, não 
tendo que adquirir uma nova infraestrutura.

 ■ Utilização – Fácil de Manusear
Os detetores BW Icon/Flex proporcionam  
facilidade de utilização.

Cada detetor é pequeno, leve e não 
intrusivo na sua utilização, enquanto 
robusto o suficiente para suportar 
condições adversas.

 ■ Botão único de operação
Os detetores BW Icon/Flex têm apenas 
um botão para uma utilização simples 
e intuitiva, não necessitando de 
formações demorosas.

 ■ Segurança
Quer determinar rapidamente se um 
detetor está em conformidade? Basta 
procurar o IntelliFlash patenteado da 
Honeywell™ - uma luz verde intermitente, 
visível à distância, que indica que o 
detetor foi testado e que está pronto a 
proteger vidas.
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Continuing the legacy of Honeywell BW™ products, the Icon and 
Flex portable detectors are engineered for simple operation and 
straightforward notification, including bright lights, vibration and 
a 95-decibel alarm. If there’s a gas threat, workers will know it. 

LIGHTWEIGHT 
DETECTORS. 
HEAVYWEIGHT 
PERFORMANCE.

• Keeps workers safe without 
weighing them down. Workers 
want to use portable gas detectors 
that are easy to handle. BW™ Icon 
and Flex delivers the ease of use 
they expect from Honeywell BW™. 
Each detector is small, lightweight 
and nonintrusive to wear, yet tough 
enough for harsh conditions. 

• One-button operation: No expertise 
required. BW™ Icon and Flex 
detectors have only one button for 
simple use — even if you’re wearing 
gloves — which prevents tampering 
and reduces training time.  

EFFICIENT INSTRUMENT 
MANAGEMENT
BW™ Icon and Flex portable detectors 
are compatible with the IntelliDoX 
instrument management system, which 
combines smart docking modules with 
the Honeywell Safety Suite software. 
It’s the same docking system used 
with other Honeywell BW™ detectors, 
which means no new infrastructure.

• Get more done in less time with 
a unified docking system and 
software. Simply place one or more 
detectors in the IntelliDoX docking 
system, which automatically performs 
bump tests and transfers the data —  
including alarms, exposures, test 
results and more — to the software 
for intuitive analysis, compliance 
tracking and device configuration.

• Test detectors with or without 
external filters. Want to use an 
external filter to protect the internal 
sensors from contaminants? 
With IntelliDoX, you can bump-
test detectors with external filters 
attached, giving you a complete 
test of sensor performance and 
the appropriate calibration.

• Reduce infrastructure costs and 
downtime. Existing IntelliDoX 
modules can be converted and made 
compatible quickly and easily by using 
the IntelliDoX nest for BW™ Icon and 
Flex, helping to reduce capital outlay, 
system downtime and training.

IntelliDoX automated instrument  
management system

• Safety at a glance. Want to quickly 
determine whether a detector is in 
compliance? Just look for Honeywell’s 
patented IntelliFlash™ — a flashing 
green light, visible from a distance, 
that indicates the detector has been 
bump tested and is monitoring 
correctly. An amber light indicates 
the need for maintenance.

SENSOR TECHNOLOGY
Working closely with City Technology and 
Elichens we have a new 1-series platform 
that is based on the proven design of the 
SureCell. The BW Icon will use an analogue 
sensor, whilst the BW Icon+ and Flex range 

has the capabilities of having a wide range 
of key features and benefits, as shown below. 
With its compact design and extended 
temperature ranges this platform allows us 
to support new markets and applications.

K E Y  FE AT URE S  &  BENEFI TS

 

Pre-calibrated
Sensors will be calibrated during manufacturing and calibration data is  written in the sensor.  Sensor will output gas 
concentration when interrogated by instrument.

Characterisation of sensors in instruments will be used to generate correction factors to apply to the gas reading for that 
instrument and, if necessary, position within instrument.

OEM lock
Sensors can have an OEM specific code programmed in, that is written during manufacture and cannot be modified. 
Instrument can check if the sensor has the unique code – if not, the sensor has not been sourced through them and 
instrument can refuse the sensor.

Predictive calibration  
Sensors can predict in advance when its accuracy is becoming too poor to give a reliable, accurate reading (advanced 
warning of when recalibration is needed).

Interchangeable
All intelligent sensors have the same dimensions and get/set commands (communication protocol). 

Supply voltage of all sensors is in the range from 3.1 V to 3.3 V.

End-of-life indication
Sensors can predict in advance when its sensitivity is falling too low to give a reliable, accurate reading (advanced warning 
of end of life).

UART
Digital interface
UART communication between instrument and sensor. The communication standards (Smart Device Communication 
Standard) is described in technical note.

Digital traceability 
Sensors contain the following data: serial number, manufacturing date, gas type.

Fault indication
Intelligent sensors can detect several internal faults using on-board diagnostics: Open circuit sensing/high impedance 
electrode, drift/fault in reference electrode, electrolyte concentration out of range, counter electrode fault.

Designed to meet global performance standards
EN 50104:2010; IEC 60079-0:2011 Ed. 6; IEC 60079-11:2011 Ed. 6; EN 60079-0:2012/A11:2013; EN 60079-11:2012

 

RoHS compliant 5-year life Low profile

Intelligent Series (“iseries”) O2 Sensor
Oxygen (O

2
) Gas Sensor  

Part Number: AAW85-07WD

Document Purpose
The purpose of this document is to present the performance specification of the 

intelligent iO2 oxygen gas sensor. 

This document should be used in conjunction with the Product Safety Datasheet 

(PSDS 5). For guidance on the safe use of the sensor, please refer to the technical 

note (for UART communication) and application note (for mounting and sealing 

around sensor).
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