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Registro do produto
Registre seu produto on-line visitando:

https://sps.honeywell.com/us/en/support/safety/hgas-product-registration

Ao registrar seu produto, você pode:

l Receber notificações de atualizações ou aprimoramentos de produtos

l Ser alertado para as aulas de treinamento em sua área

l Aproveitar as ofertas especiais e promoções

IMPORTANTE! REALIZE UM TESTE GERAL (BUMP) DO MONITOR ANTES DO USO
DIÁRIO
Antes do uso diário, todo monitor de detecção de gás deve ser testado geralmente (bump) para
confirmar a resposta de todos os sensores e a ativação de todos os alarmes expondo o monitor a
uma concentração de gás-alvo que exceda o ponto de alarme de nível baixo. Um teste geral
(bump) também é recomendado caso o detector sofra impactos físicos, imersão em líquidos, um
evento de alarme por limite excedido, transferência de custódia ou sempre que haja dúvida sobre
o desempenho do monitor.

Para garantir maior precisão e segurança, apenas realize um teste geral (bump) e calibre em um
ambiente com ar fresco.

O monitor deve ser calibrado sempre que não passar no teste geral (bump), e ao menos uma vez
a cada seis meses, dependendo do uso e da exposição a gases e contaminantes e do modo de
operação.

l Os intervalos de calibração e os procedimentos de teste geral (bump) podem variar em
decorrência da legislação nacional.

l A Honeywell recomenda o uso de cilindros de gás de calibração contendo o gás adequado
ao sensor que você está usando e na concentração correta.

© 2022 Honeywell International
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Advertências
Este manual deve ser lido atentamente por todos os indivíduos que têm ou terão a
responsabilidade de utilizar ou realizar a manutenção desse produto. O produto terá o
desempenho para o qual foi projetado apenas se for utilizado e receber manutenção de acordo
com as instruções do fabricante. O usuário deve entender como definir os parâmetros corretos
e interpretar os resultados obtidos.

Por razões de segurança, este equipamento deverá ser operado e ter a manutenção realizada
apenas por pessoal qualificado. Leia e compreenda o manual do usuário na íntegra antes de
operá-lo ou realizar manutenção.

Leia antes de operar

Este manual deve ser lido atentamente por todos os indivíduos que têm ou terão a
responsabilidade de utilizar ou realizar manutenção do produto. O produto terá o desempenho
para o qual foi projetado apenas se for utilizado e receber manutenção de acordo com as
instruções do fabricante. O usuário deve entender como definir os parâmetros corretos e
interpretar os resultados obtidos.

CUIDADO!

Para reduzir o risco de choque elétrico, desligue o instrumento da alimentação de energia
antes de abri-lo ou realizar qualquer manutenção. Nunca utilize o instrumento enquanto ele
estiver aberto. Realize a manutenção deste produto somente em uma área segura.
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Descarte adequado do produto no final da vida útil

UE Diretiva 2012/19/UE: Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE)

Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado como resíduo doméstico ou
industrial geral. Este produto deve ser descartado por meio de instalações de descarte de
WEEE adequadas. Para obter mais informações sobre o descarte deste produto, entre em
contato com a autoridade local, o distribuidor ou o fabricante.

CUIDADO!

Este produto é um detector de gás, não um medidor.

l Certifique-se de que a capa do sensor esteja livre de sujeira, resíduos e não esteja
obstruída.

l Limpe o exterior com um pano úmido macio.

l Para desempenho ideal, zere periodicamente o sensor em uma atmosfera normal
(20,9% v/v O2) que esteja livre do gás perigoso.

l Detectores de gás portáteis são equipamentos de segurança. A precisão das leituras de
gás do ambiente depende de fatores como a precisão da calibração do gás padrão
usado para calibração e da frequência da calibração. A Honeywell recomenda realizar
uma calibração pelo menos uma vez a cada 180 dias (6 meses).

l Leituras que sobem bruscamente e depois caem ou leituras instáveis podem indicar
uma concentração de gás muito acima do limite da escala, o que pode ser perigoso.

l Os produtos podem conter materiais cujo transporte é controlado por regulamentações
nacionais e internacionais para mercadorias perigosas.

l Devolva o produto em conformidade com os regulamentos adequados para mercadorias
perigosas. Entre em contrato com a transportadora para obter mais instruções.

l Reciclagem: este instrumento tem uma bateria de lítio. Não misture com o fluxo de lixo
sólido. As baterias usadas devem ser descartadas por uma empresa qualificada para
reciclagem ou tratamento de material perigoso.

Aviso de segurança sem fio

A transmissão de dados sem fio pode se estender além do que você pretende e pode ser
recebida por qualquer pessoa com um adaptador compatível. Sem a proteção adequada, os
dados podem ser comprometidos. Use os recursos de segurança de todo equipamento sem fio
em sua rede.

l A comunicação Bluetooth deve ser sempre definida como DESLIGADA, a menos que a
funcionalidade seja exigida.

l Se possível, emparelhe os dispositivos APENAS quando em uma área fisicamente
segura.
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Cuidado

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 dos padrões RSS de isenção de licença
das Normas FCC/Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este
dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar a
interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditionssuivantes : (1) l'appareil ne
doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur del'appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage estsusceptible d'en compromettre le
fonctionnement.

Qualquer alteração ou modificação não aprovada expressamente pela parte responsável pela
conformidade pode anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo
digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Esses limites são projetados para
proporcionar uma proteção razoável contra a interferência prejudicial em uma instalação
residencial. Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for
instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às
comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em
uma determinada instalação. Se este equipamento provocar interferência prejudicial à
recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando-se e desligando-se o
equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência por uma ou mais das
medidas a seguir:

l Reoriente ou reposicione a antena receptora.

l Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.

l Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente daquele ao qual o
receptor está conectado.

l Consulte o representante ou um técnico de rádio/TV experiente.

Sob as regulamentações do Industry Canada, esse transmissor de rádio pode operar apenas
usando uma antena de um tipo e ter um ganho máximo (ou mínimo) aprovado para o
transmissor pelo Industry Canada. Para reduzir uma potencial interferência de rádio para
outros usuários, o tipo de antena e seu ganho devem ser escolhidos de forma que a potência
irradiada isotropicamente equivalente (e.i.r.p.) não seja maior que o necessário para uma
comunicação bem-sucedida.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio
peutfonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour
l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique
à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la
puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à
l'établissement d'une communication satisfaisante.
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Condições e área de operação

Certificações de segurança

Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C, D T4; Classe I, Zona 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga
-40 °C≤ Tamb ≤ 60 °C; Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, G T4

ATEX: Sira 19ATEX2004, 2813 II 1G Ex ia IIC T4 Ga / I M1 Ex ia I Ma Tamb
-40 °C a 60 °C

IECEx: IECEx SIR 19.0004 Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma Tamb = -40 °C a +60 °C

UKCA: Sira 21UKEX2041

INMETRO: DNV 19.0109 Ex ia IIC T4 Ga -40 °C≤ Ta ≤ 60 °C

INSTRUÇÕES PARA USO SEGURO

ADVERTÊNCIA: leia e entenda o manual de instruções antes de operá-lo ou realizar
manutenção.

ADVERTÊNCIA: a substituição de componentes pode afetar a segurança.

ADVERTÊNCIA: bateria de lítio: use apenas bateria aprovada: 2/3AA 3,6 V 1,65 Ah Bateria de
lítio

(Wuhan Voltec Energy Source Co., Ltd, bateria tipo ER14335 ou TITUS, energia tipo ER14335
ou XENO, tipo XLP-055F; P/N: 500-0160-000).
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Conteúdo padrão
O pacote padrão inclui:

l Detector concluído com sensor especificado, clipe jacaré em aço inoxidável e caixa à
prova de choque

l Capa para teste com 1 pé de mangueira

l Guia de consulta rápida

Informações gerais
O Honeywell BW Solo é fácil de operar, mesmo que você esteja usando luvas. Ao usar o botão
ou o software Honeywell Safety Suite, você pode facilmente configurar pontos de ajuste,
alarmes com trava e outros parâmetros. Você pode também acessar medições para o limite de
exposição de curto prazo (STEL) e a média ponderada ao longo do tempo (TWA), e combinar o
Honeywell BW Solo sem fio com nossos aplicativos móveis:

l Com o aplicativo Device Configurator, é possível configurar o detector, escolher os
pontos de ajuste do alarme e muito mais — tudo de até 6 metros de distância. Use o
aplicativo também para ver leituras de calibração, certificados de calibração de e-mail e
para atualizar o firmware.

l Com o aplicativo Safety Communicator, as leituras do detector são enviadas
instantaneamente ao software de monitoramento em tempo real da Honeywell. Acesse-o
de qualquer dispositivo com uma conexão de Internet e tenha visibilidade remota sobre
a localização e a segurança do trabalhador.

É possível também usar o Honeywell BW Solo sem fio para compartilhar dados do gás com o
software de desktop, nenhum encaixe é necessário.

O download do nosso aplicativo móvel pode ser feito no Google Play e na loja do iTunes
gratuitamente em uma das plataformas telefônicas compatíveis. No entanto, é necessário ter
uma licença de software de monitoramento em tempo real da Honeywell para transmitir
informações do alarme do monitor do Safety Communicator para o software de monitoramento
em tempo real da Honeywell.

Principais características
l Operação simples com um único botão

l Substituição fácil do sensor, do filtro e da bateria

l Compatível com IntelliDoX para dados centralizados com teste geral (bump), calibração
e gerenciamento de instrumentos, tudo automatizado.

l Opção para ativar o IntelliFlash™ ou pisca não compatível

l Capacidade de atribuir detectores a trabalhadores e locais

l Display de fácil leitura para vários idiomas

l Registro de dados com leitura de pico de 24 horas de rolagem
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Visão geral da interface do usuário e do display
O BW Solo tem um único botão para as funções liga/desliga, visualização de parâmetro e
programação. O display é retroiluminado quando você pressiona o botão.

Frente Trás

Experiência imediata (somente primeiro uso)
Na primeira vez que o instrumento é ligado, é solicitado que você selecione um idioma de
exibição e insira a hora e a data.

Nota: a seleção do idioma ao ligar pela primeira vez é obrigatória.

Nota: se você não pressionar um botão por 6 segundos durante a ativação imediata, o
instrumento será automaticamente desligado. A seleção do idioma ao ligar pela primeira vez é
obrigatória, embora seja possível ignorar a hora e a data. Se um idioma foi selecionado antes
desse período inativo de 6 segundos, o instrumento mostrará a tela de leitura normal depois da
próxima inicialização. Se um idioma não foi selecionado, na próxima vez que o instrumento for
ligado, haverá um prompt para selecionar um idioma.

Mantenha o botão pressionado por 3 segundos. Quando você liga a unidade, há uma contagem
regressiva, 3-2-1. Os LEDs piscam, o alarme vibratório vibra, o alarme sonoro soa e o logotipo da
Honeywell é exibido na tela. Depois da inicialização, a tela “Definir idioma” é mostrada.

Passe pelos idiomas disponíveis pressionando o botão. Quando você vir o idioma desejado,
mantenha o botão pressionado por 1 segundo.

Nota: se passar pelo idioma desejado, pressione o botão até o idioma ser mostrado. Em seguida,
mantenha o botão pressionado por 1 segundo.

Depois de definir o idioma, aguarde 3 segundos e a tela “Definir tempo” aparecerá.
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Mantenha o botão pressionado por 1 segundo para definir a hora. Caso contrário, pressione-o
uma vez para mudar para “No”. Depois, pressione o botão por 1 segundo para ir para “Definir
data”. Se mudar de ideia e quiser definir a hora, pressione o botão uma vez.

Defina a hora (00 a 23) pressionando o botão até chegar à hora correta. Depois que a hora for
selecionada, mantenha o botão pressionado por 1 segundo.

Quando a opção “Definir minuto” for mostrada, pressione o botão repetidamente para chegar
ao minuto correto (00 a 59). Em seguida, mantenha o botão pressionado por 1 segundo. Agora
a hora está definida.

IMPORTANTE!

Se um erro grave que impede o funcionamento do instrumento for encontrado durante a
inicialização, um número de erro será mostrado no display. Desligue o instrumento e ligue-o
novamente. Se a mensagem de erro aparecer novamente, desligue o instrumento e entre em
contato com a Assistência técnica.

Ícones do indicador de status
Os ícones na tela são usados para indicar o status da bateria, do bump, da calibração e do
sensor, além da leitura de pico. A tabela abaixo detalha como e quando cada ícone foi exibido.
O LED vermelho triangular localizado à direita da tela acende para acompanhar esses itens (ele
está ativo quando o recurso de não conformidade está ligado).

Ícone Explicação
O ícone de bateria não é mostrado no display a menos que a energia
restante seja de um dia ou menos.

l Quando a carga restante da bateria fica abaixo de 24 horas, o
ícone de bateria é mostrado e há um pisca e um bipe a cada 60
minutos.

l Quando a carga restante da bateria fica abaixo de 8 horas, o
ícone pisca a cada segundo e há dois bipes e dois piscas a cada
30 segundos.

Quando restam menos de 12 horas antes da realização de um teste
geral (bump), este ícone é mostrado e o sinal soa uma vez a cada hora.
Quando o usuário também define a opção de não conformidade para o
lembrete do teste geral (bump), o instrumento pisca uma vez e apita
uma vez a cada 10/30/60 segundos (o intervalo é definido pelo
usuário e essa função de bipe pode ser ativada/desativada).

O ícone pisca uma vez por segundo se houver um teste geral (bump)
com falha ou ignorado, e o instrumento apita três vezes a cada 60
minutos.

Um teste geral (bump) é necessário (e indicado por este ícone) se:

l O período definido entre os testes gerais (bump) foi excedido
(teste geral atrasado - bump).
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l O sensor falhou em um teste geral (bump) anterior.

A notificação de falha do teste geral (bump) foi mostrada na tela, se
houver essa falha. No menu de informações, é indicado que o teste
geral (bump) deve ser realizado “AGORA”.

Nota: o sensor deve ser desafiado regularmente (antes de cada uso
diário) para garantir o desempenho adequado do sensor.
Este ícone é mostrado quando restam menos de 12 horas antes da
realização de uma calibração. O instrumento apita uma vez a cada 60
minutos.

O ícone pisca uma vez por segundo se houver uma calibração com
falha ou ignorada, e o instrumento apita três vezes a cada hora se a
opção de não conformidade estiver desligada. Quando o usuário
também define a opção de não conformidade para o lembrete de
calibração, o instrumento pisca uma vez e apita uma vez a cada
10/30/60 segundos (o intervalo é definido pelo usuário e essa função
de bipe pode ser ativada/desativada).

A calibração é necessária (e indicada por este ícone) se:

l O período definido entre as calibrações tiver sido excedido.

l O sensor tiver falhado em uma calibração anterior.

Quando um sensor apresentar falha ou for removido, este ícone será
mostrado no display e haverá um bipe, um pisca e uma vibração por
segundo. O display mostra “- - -“.

O ícone Leitura de pico será exibido quando uma leitura de gás de pico
tiver sido detectada nas últimas 24 horas. Caso contrário, o ícone
ficará oculto.
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O Honeywell BW Solo foi projetado para operar via BLE (Bluetooth Low Energy) para enviar
dados para um smartphone que está executando um de nossos aplicativos móveis ou
diretamente para um PC que está executando o Honeywell Safety Suite.

Nota: se a operação BLE for desejada, a opção sem fio deverá ser especificada no momento do
pedido.

Ícones da BLE
Para mostrar o status da BLE (Bluetooth Low Energy), é exibido um ícone na tela da Honeywell
BW Solo, incluindo conectividade.

Ícone Explicação

BLE conectada. O ícone é mostrado quando os dados estão sendo
transferidos.

A BLE está desligada.

A BLE está ligada, mas não está conectada.

BW Solo 14 User Manual

CHAPTER

3 Operação BLE (Bluetooth Low Energy)



LEDs de indicador de não conformidade
Os LEDs de indicador de não conformidade piscam nas seguintes situações:

l Bateria fraca

l Alarme baixo, alto, TWA, STEL ou Negativo

l Falha no teste de autodiagnóstico

l Falha no teste geral (bump) ou na calibração

l Teste geral (bump) ou calibração com atraso

Quando ocorre um erro funcional, o detector de gás tenta recuperar. Se um erro persistir, entre
em contato com Honeywell ou com seu distribuidor para obter assistência técnica.
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Emparelhamento com smartphones para usar nossos aplicativos
móveis
Nota: a comunicação por Bluetooth deve ser ativada no instrumento Honeywell BW Solo antes
de tentar emparelhá-la com smartphones ou outros dispositivos iOS ou Android.

O exemplo a seguir descreve o emparelhamento do instrumento com o aplicativo Safety
Communicator.

1. Abra o programa Safety Communicator.

2. O aplicativo é aberto e começa a procurar instrumentos com Bluetooth nas
proximidades. À medida que os instrumentos são encontrados, eles são exibidos na lista.
Se o Honeywell BW Solo não aparecer, clique em “Procurar” para que ele procure o
instrumento.
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Quando o Honeywell BW Solo é encontrado, ele é exibido na lista, representado por sua
imagem e número de série:

3. Clique no dispositivo Honeywell BW Solo que exibe o número de série da unidade que
você está tentando conectar. A mensagem a seguir é exibida:
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4. Olhe para a tela do Honeywell BW Solo e você verá um número de código. Insira esse
número de código no campo no seu smartphone e clique em “Emparelhar”.

Se o emparelhamento for bem-sucedido, uma mensagem de confirmação será exibida:

Se desejar emparelhar outro instrumento, clique em “Emparelhar outro”. Caso contrário,
clique em “Concluído”.

O Honeywell BW Solo está enviando dados para o Safety Communicator.

Para mais instruções, consulte o aplicativo Safety Communicator. Se você planeja usar o
software de monitoramento em tempo real da Honeywell, consulte o Manual do usuário
relevante.
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Certifique-se sempre de que a bateria tenha carga suficiente antes de usá-la. Use apenas essa
bateria: 2/3AA 3,6 V 1,65 Ah Bateria de lítio (Wuhan Voltec Energy Source Co., Ltd, bateria tipo
ER14335 ou TITUS, energia tipo ER14335 ou XENO, tipo XLP-055F;P/N: 500-0160-000).

Status da bateria
O ícone de bateria não é mostrado no display a menos que a energia restante seja de um dia ou
menos.

l Quando a carga restante da bateria fica abaixo de 24 horas, o ícone de bateria
é mostrado e há um pisca e um bipe a cada 60 minutos.

l Quando a carga restante da bateria fica abaixo de 8 horas, o ícone pisca a cada
segundo e há dois bipes e dois piscas a cada 30 segundos.

Nota: para preservar a carga da bateria, desative o instrumento quando não estiver em uso.

Nota: se o recurso "Sempre ativado" estiver LIGADO, o instrumento funcionará continuamente.
Portanto, a duração da bateria poderá ser reduzida em até 2/3, dependendo do número de
alarmes que ocorrer.
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Substituição da bateria

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de ignição de atmosferas perigosas, remova ou substitua a bateria apenas
em áreas reconhecidas como seguras.

CUIDADO!

l Substitua a bateria em uma área segura, sem gases perigosos, imediatamente
quando o detector entre no alarme de bateria fraca.

l Use apenas essa bateria: 2/3AA 3,6 V 1,65 Ah Bateria de lítio (Wuhan Voltec Energy
Source Co., Ltd, bateria tipo ER14335 ou TITUS, energia tipo ER14335 ou XENO, tipo
XLP-055F; P/N: 500-0160-000).

l Use uma pulseira ESD ou uma correia de calcanhar ao substituir a bateria. Evite
tocar em componentes eletrônicos ou em circuitos em curto na placa de circuito
impresso.

1. Vire o clipe jacaré para cima.

2. Remova o parafuso Phillips e a arruela de travamento.

3. Use o clipe jacaré para retirar a porta da bateria.
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4. Gire a porta da bateria, remova a bateria antiga e pressione a bateria nova no lugar.
Observe a polaridade (orientação +/-).

5. Gire a porta da bateria e alinhe a bateria sobre seu compartimento. Em seguida,
pressione-a no instrumento. Insira o parafuso e a arruela de travamento.

6. Aperte o parafuso. Não aperte demais o parafuso.
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7. Ligue o instrumento para certificar-se de que a bateria tenha sido instalada
corretamente.

Depois que a bateria é inserida, a tela mostra um ícone de bateria piscando. A bateria está
sendo condicionada (despassivação) e isso geralmente leva cerca de 30 segundos. Se for
necessário mais tempo, o ícone de bateria piscando continuará a ser exibido. Quando a
despassivação for concluída, não haverá nenhum ícone de bateria na tela. Agora o
instrumento pode ser ligado.

IMPORTANTE!

Baterias usadas não devem ser descartadas como lixo doméstico ou industrial no geral.
Elas devem ser descartadas por meio de instalações de descarte adequadas.
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Ativação de Honeywell BW Solo
Com o instrumento desligado, mantenha o botão pressionado por 3 segundos. Há uma
contagem regressiva 3-2-1 e, em seguida, o alarme sonoro soa e o display e as luzes do alarme
de LED acendem e apagam, além do alarme de vibração.

Um logotipo da Honeywell aparece primeiro, seguido por uma barra de progresso e do display de
leitura principal.

Nota: o instrumento verifica se a carga da bateria está muito fraca e encerra se estiver. Ele
também verifica se há um bump forçado ou uma calibração forçada se a função estiver ativada e
se o bump ou a calibração estiver previsto(a).

Desativação de Honeywell BW Solo
Nota: o instrumento só pode ser desativado na tela do display principal.

Mantenha o botão pressionado para contagem regressiva. A unidade emitirá um sinal sonoro à
medida que a contagem regressiva avançar. Em seguida, a mensagem “Desligando” é mostrada.
Solte o botão. Quando o instrumento estiver desligado, a tela ficará escura.

Status de calibração
Nota: quando o bump e a calibração forçados estão ativados, o instrumento será desligado se
não passar pelo teste geral (bump) ou pela calibração.

Este ícone é mostrado quando restam menos de 12 horas antes da realização de uma
calibração. O instrumento pisca uma vez e apita uma vez a cada 10/30/60 segundos,
conforme definido pelo usuário, quando o usuário também define a opção de não
conformidade para o lembrete da calibração. O bipe pode ser ativado/desativado no
menu de programação.

O ícone pisca duas vezes por segundo se houver uma calibração com falha ou ignorada, e o
instrumento apita três vezes a cada 60 segundos.

Uma calibração é necessária (e indicada por este ícone) se:

l O período definido entre as calibrações tiver sido excedido (calibração atrasada).

l O sensor tiver falhado em uma calibração anterior.
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A notificação de falha na calibração é mostrada na tela se tiver ocorrido essa falha. No menu de
informações, é indicado que a calibração deve ser realizada “AGORA”.

Nota: o sensor deve ser desafiado (teste geral - bump) regularmente (antes do uso diário) para
garantir o desempenho adequado do sensor.

Status do teste geral (bump)
Nota: quando o bump e a calibração forçados estão ativados, o instrumento será desligado se
não passar pelo teste geral (bump) ou pela calibração.

Este ícone é mostrado quando restam menos de 12 horas antes da realização de um
teste geral (bump). O instrumento pisca uma vez e apita uma vez a cada 10/30/60
segundos, conforme definido pelo usuário, quando o usuário também define a opção
de não conformidade para o lembrete do teste geral (bump).

O ícone pista duas vezes por segundo se houver um teste geral (bump) com falha ou ignorado,
e o instrumento apita três vezes a cada 60 segundos.

Um teste geral (bump) é necessário (e indicado por este ícone) se:

l O período definido entre os testes gerais (bump) foi excedido (teste geral atrasado -
bump).

l O sensor falhou em um teste geral (bump) anterior.

A notificação de falha do teste geral (bump) foi mostrada na tela, se houver essa falha. No
menu de informações, é indicado que o teste geral (bump) deve ser realizado “AGORA”.

Nota: o sensor deve ser desafiado (teste geral - bump) regularmente (antes do uso diário) para
garantir o desempenho adequado do sensor.

Status de falha do sensor
Quando um sensor for removido ou apresentar falha, esse ícone será mostrado no display e
também haverá um pisca, um bipe e um alerta de vibração a cada segundo. Esse display
mostra “- - -“.

BW Solo 24 User Manual



Toda a navegação é feita pressionando-se um único botão no Honeywell BW Solo. Veja a seguir
as “regras” básicas de navegação no instrumento:

Ligar
pressione 5 segundos (com contagem
regressiva de 3 segundos)

Desligar pressione 5 segundos na tela principal

Insira os menus (na tela principal) Clique duas vezes

Passe para a próxima opção
Clique só uma vez (pressione rapidamente
uma vez)

Selecione a opção atual
Pressione rapidamente (mantenha
pressionado por 1 segundo)

O cursor ou a opção atual para de piscar

O cursor passa para a próxima opção

Mantenha pressionado na contagem regressiva
Pressione demoradamente (mantenha
pressionado por 3 segundos)

O processo selecionado é iniciado
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Navegação rápida
Na tela principal, pressione o botão uma vez e a luz de fundo acende. Além disso, são
mostrados um nível de bateria excessivamente baixo e todos os problemas de conformidade.
Por exemplo, se o instrumento falha em um teste geral (bump), ele mostrará FALHA de bump.
Se houver uma falha, um ícone associado e uma mensagem de falha alertarão você.

Além disso, se houver uma falha ou se a bateria estiver fraca, o LED de alerta acenderá.

Nota: quando chegar à última tela, se você clicar no botão uma vez, ele levará de volta à
tela principal. Se não clicar no botão por 6 segundos de nenhuma das telas, você voltará
à tela principal automaticamente.
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Navegação principal
1. Comece na tela principal e clique duas vezes rapidamente no botão (parecido com um

clique duplo no mouse) para iniciar.

2. A primeira opção que você vê é “>Informações”. Passe pelas outras opções de nível
superior um clique de cada vez.

Nota: um cursor (>) antes de um título indica que há submenus ou parâmetros editáveis abaixo
da tela atual.
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A navegação básica do menu de informações do Honeywell BW Solo permite passar pelas telas
para ver as definições e o status. Tudo são informações somente leitura em uma única tela,
exceto o log de eventos (apenas BW Solo Lite), que tem sua própria navegação para mostrar um
ou mais eventos.

1. Comece na tela principal e clique duas vezes rapidamente no botão para iniciar.

2. Quando vir “>Informações”, mantenha o botão pressionado por 1 segundo.

3. Quando a primeira tela, “Bateria”, aparecer, você pode passar pelas telas clicando no
botão uma vez.

Nota: quando chegar à tela “Sair”, você pode clicar uma vez para passar pelas telas de novo ou
pode sair mantendo o botão pressionado por 1 segundo.

Nota: algumas telas podem não ser mostradas, dependendo das definições.
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Navegação pelo log de eventos
Nota: o log de eventos só é mostrado para os instrumentos BW Solo Lite.

O log de eventos consiste em uma listagem de eventos que foram capturados.

Para entrar no log de eventos pelo menu Informações, mantenha o botão pressionado por 1
segundo no prompt “>Log de eventos”. Há três telas para cada evento, mostradas
automaticamente em sequência a partir da data do evento, do início à conclusão dele. Também
são mostrados a leitura e o tipo de alarme (baixo, alto, etc.).

Quando há vários eventos no log, as telas giram em torno de um único evento até você
pressionar o botão. Cada vez que você pressiona o botão, o próximo evento é mostrado.
Quando todos os eventos tiverem sido mostrados, o prompt “<Sair” será apresentado. Para
sair, mantenha o botão pressionado por 1 segundo e, quando o prompt “>Log de eventos”
for mostrado, clique no botão uma vez para ir para a próxima tela na sequência
Informações, Número de série.
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O menu em Definições fornece acesso para ajustar as definições. Ele tem os seguintes
submenus:

Idioma Registro de dados*

Horário BLE (somente versões sem fio)*

Data Atribuição*

Unidades Localização*

Leituras IntelliFlash

Definições Não conformidade

Bloqueio Senha

Sempre ativado

Lembretes Sair

* Não incluído na versão do BW Solo Lite. Além disso, a função Mudo em Bloqueio não está
incluída no BW Solo Lite.

Inserir o menu Definições
Nota: um código (senha) pode ser necessário para acessar o menu Definições. A definição de
uma restrição de acesso pode ser feita usando-se o submenu Senha ou usando um IntelliDoX
com o software Safety Suite.

Para inserir Definições da tela de leitura principal:

1. Pressione o botão duas vezes rapidamente. Você deve ver “>Informações”.

2. Pressione o botão novamente, quatro vezes, para chegar a “>Definições”.

3. Mantenha o botão pressionado por 1 segundo. Você deve ver “>Idioma”. Esta é a primeira
definição editável.

Nota: se uma senha for necessária, insira a senha de quatro dígitos (veja a seção 9.17 para obter
detalhes). O instrumento não tem esse recurso ativado imediatamente.
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Menus e submenus em Definições
Cada menu Definições tem um submenu de definições editáveis. Tudo é acessado, alterado e
salvo da mesma maneira:

1. Pressione o botão uma vez para passar de uma definição para a próxima.

2. Quando você encontrar uma definição para editar, mantenha o botão pressionado por 1
segundo. O submenu para essa definição é mostrado.

3. Pressione o botão uma vez para passar de uma opção de menu para a próxima.

4. Quando encontrar a opção que quer selecionar, mantenha o botão pressionado.

Idioma
Inglês é o idioma padrão, mas outros idiomas também podem ser selecionados para o
instrumento. É possível selecionar qualquer um dos idiomas para visualizar as informações na
tela. Navegue até um idioma e pressione o botão para 1 segundo para selecioná-lo.

Nota: o idioma, inicialmente, é configurado durante a sequência de ligação pronta para uso,
mas ele pode ser alterado a qualquer momento.
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Horário
O horário pode estar no formato de 12 ou de 24 horas. O padrão é o formato de 24 horas.

l A alteração do formato do horário para 12 horas adiciona um indicador AM ou PM.

l Dígitos simples têm um prefixo “0” (por exemplo, 01:15, 02:30, etc.)

l Clique para alternar entre os dígitos

l Pressione o botão por 1 segundo para selecioná-lo.

Data
A data pode ser mostrada nesses formatos (o padrão é MM.DD.AAAA):

l DD.MM.AAAA (Dia.Mês.Ano)

l MM.DD.AAAA (Mês.Dia.Ano)

l AAAA.MM.DD (Ano.Mês.Dia)

l Dígitos simples têm um prefixo “0” (por exemplo, 01, 02, etc.).

l Ao inserir o ano, ele tem um intervalo de 2018 a 2099 antes de voltar para 2018.

l Pressione o botão para 1 segundo para selecionar cada dígito.

Unidades
A unidade de medida pode ser definida como ppm (partes por milhão), mg/m3 (miligramas por
metro cúbico), μmol/mol (micromoles por mol) ou outras unidades apropriadas ao sensor em
uso.

Definições
Em Definições, é possível atribuir definições para alarme baixo, alarme alto, TWA e STEL.

l A entrada da faixa recebe quatro dígitos e duas casas decimais.

l A entrada da faixa está limitada ao intervalo entre 0000,01 e 9999,99 (determinado pelo
tipo de gás).

l A entrada do número varia de 0 a 9 (o limite da entrada da faixa determina o loop para a
entrada do primeiro dígito e dígitos subsequentes se o máximo for atribuído).

l Pressione uma vez para alternar entre os dígitos.

l Mantenha o botão pressionado por 1 segundo para confirmação para definir cada dígito
dentro da sequência.
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Bloqueio
A opção de alarme com trava garante que um alarme persista até ser reconhecido pelo usuário.

Se ativada, durante uma condição de alarme, a opção Alarmes com trava faz os alarmes de gás
de nível mínimo e máximo (sonoro, visual e vibratório) continuarem até a concentração de gás
estar abaixo da definição de alarme e os alarmes serem reconhecidos ao pressionar o botão.

Você pode ativar ou desativar a trava e também a opção Mudo. Quando a opção Mudo está
ativada, não há nenhum som quando um alarme é travado. Quando o bloqueio está ativado e o
mudo está desativado, o instrumento ainda está em uma atmosfera perigosa, o alarme em
tempo real será exibido. Quando o bloqueio está ativado e o mudo está desativado, e o
instrumento está em uma atmosfera segura, o tipo de gás é exibido e o LED acende.

Se o instrumento não estiver em uma atmosfera perigosa e você pressionar o botão para
reconhecimento, o alarme com trava será desligado.

Além de ativar e desativar o bloqueio, você pode ativar ou desativar o mudo do alarme.

Nota: se o bloqueio do alarme estiver desativado, a opção de “Mudo” ficará oculta no ciclo do
menu.

A configuração padrão para bloquear o alarme é "desativado".

Lembretes
Ligue ou desligue o alerta e a força e defina o intervalo de alerta (em dias) para o bump e a
calibração.

Dois menus separados são incluídos para bump e calibração e para a definição do intervalo. A
duração do “Intervalo” é definida como dia e o intervalo máximo é de 365 dias. Definir o
“Intervalo” como 000 dias desativa o recurso “Alerta” e oculta a definição do “Intervalo”.

l Clique para alternar entre os dígitos do “Intervalo”.

l Pressione por 1 segundo para confirmar e defina cada dígito da sequência de
“Intervalo”.

l Mantenha o botão pressionado por 3 segundos para confirmar e mude todos os alertas
de lembrete para “desativado”.

l Pressione o botão por 1 segundo para todas as outras interações do ciclo de alternância,
incluindo a ativação do lembrete de “Alerta”.
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Forçar ligar ou desligar para bump/cal

Forçar calibração
Quando o recurso está ativado, o display mostra “Cal Now”. O usuário não pode passar essa
tela sem a calibração, seja manualmente ou pelo IntelliDoX antes de continuar com a tela em
marcha lenta.

Para calibração manual: na tela “Cal Now”, mantenha pressionado o botão para iniciar o
processo. Siga as instruções de calibração. Depois de passar pela calibração, o usuário pode
prosseguir para a tela em marcha lenta. Se a calibração falhar, o instrumento voltará para a
tela “Cal Now”.

Forçar teste de verificação
Quando o recurso está ativado, o display mostra “Bump Now.” O usuário não pode passar essa
tela sem o teste geral (bump), seja manualmente ou pelo IntelliDoX antes de continuar com a
tela em marcha lenta.

Para o teste geral (bump) manual: mantenha o botão pressionado para iniciar o processo de
bump. Siga as instruções para o processo de bump. Depois de passar pelo teste geral (bump), o
usuário pode prosseguir para a tela em marcha lenta. Se o teste geral (bump) falhar, o
instrumento voltará para a tela “Bump Now”. Se nada for feito, a unidade será desligada
automaticamente depois de 60 segundos.

A definição padrão dos avisos de bump e calibração é "off".

Registro de dados
Ligue ou desligue o registro de dados e defina o intervalo de frequência (em segundos) para a
coleta de dados.

Nota: desligar o registro de dados oculta a opção de definição do “Intervalo”. A definição padrão
do “Intervalo” é de 005 segundos e o intervalo pode ser definido entre 001 e 300 segundos.

A definição padrão do registro de dados é "on".

BLE
Nos instrumentos que apresentam BLE (Bluetooth Low Energy), ligue ou desligue a
comunicação BLE para que o instrumento seja detectável ou não detectável.

Nota: se a operação BLE for desejada, essa opção deverá ser especificada no momento do
pedido.

l Quando a BLE estiver desligada, o ícone “off” dela será exibido.

l Quando a BLE estiver ligada, o ícone “on” dela será exibido.

A definição padrão da BLE é "on".
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Atribuição
O instrumento pode ser atribuído a uma pessoa e o nome dela pode ser programado nele. Você
também pode ativar ou desativar a atribuição ou editá-la/renomeá-la. O nome pode ter até 10
caracteres de extensão.

As seguintes opções estão disponíveis para a entrada:

l Dígitos de 0 a 9

l Caracteres maiúsculos de A a Z

l Um espaço

Localização
O nome de uma localização pode ser programado. Você pode ativar ou desativar a localização e
pode nomeá-la, editá-la ou renomeá-la.

As seguintes opções estão disponíveis para a entrada:

l Dígitos de 0 a 9

l Caracteres maiúsculos de A a Z

l Um espaço

IntelliFlash
O IntelliFlash verifica a operação e a conformidade piscando o LED verde na parte superior do
instrumento em intervalos que você seleciona. Esse indicador informa que o monitor não tem
nenhuma condição de falha e que toda a manutenção necessária, como teste geral (bump) e
calibração, foi realizada.

Você pode ligar ou desligar o IntelliFlash. Você pode também ligar ou desligar o “bipe” e definir
o intervalo do pisca em 10, 30 ou 60 segundos.

A definição padrão do IntelliFlash é desligado. O intervalo padrão é de 30 segundos.
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LEDs de indicador de não conformidade
A não conformidade é uma opção que pode ser definida pelo usuário que faz piscar os LEDs
vermelhos de indicador de não conformidade em torno do perímetro quando o instrumento
passa pelo seguinte.

l Evento de gás

l Data do próximo teste geral (bump)

l Data da próxima calibração

Os LEDs de indicador de não conformidade acendem automaticamente, independentemente
da configuração do usuário, para o seguinte.

l Falha do sensor

l Bateria fraca

l Falha na calibração

l Falha no teste geral (bump)

Os LEDs de indicador de não conformidade são projetados para alertar outras pessoas sobre o
usuário com o qual a unidade não está em conformidade. Os usuários também têm permissão
para alterar o intervalo do pisca e iniciar os segundos sonoros (10, 30 ou 60 segundos). Você
pode ligar ou desligar esse indicador para eventos de gás, data do próximo teste geral (bump) e
data da próxima calibração. Você também pode ligar ou desligar o “bipe” e definir o intervalo
(10, 30 ou 60 segundos).

A definição padrão do recurso de não conformidade é "desligado". O intervalo padrão é de 30
segundos.

1. Os eventos de não conformidade consistem no status Baixo, Alto, TWA, STEL, Negativo e
Sobrefaixa.

2. Quando um alarme de gás é descartado, a indicação de não conformidade continua a
indicar um evento de gás (pisca ou pisca e soa a cada 10, 30 ou 60 segundos).

3. Quando um alarme de gás é descartado e se os alarmes com trava estiverem ligados, o
instrumento continuará a alertar (sonoro, visível e vibratório, uma ou duas vezes por
segundo). Depois que o botão é pressionado para reconhecer o alarme com trava, se a
opção “Evento de gás” nas definições de não conformidade estiver ativada, o
instrumento continuará a indicar um evento de gás.

4. Inserir o instrumento em um IntelliDoX remove a indicação de não conformidade (para
eventos de gás). Sempre que o instrumento for inserido em um IntelliDoX, o log de
eventos será registrado no IntelliDoX. Um teste geral (bump) manual deve remover a
indicação de não conformidade para eventos de gás e para a data do próximo teste geral
(bump). Além disso, uma calibração manual deve remover os eventos de gás e a data da
próxima calibração.
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Senha
Por padrão, nenhuma senha é necessária para acesso às definições do instrumento. No
entanto, uma senha de quatro dígitos pode ser definida, o que impedirá o acesso a todas as
definições. Isso pode ser definido aqui ou por meio do software Safety Suite da Honeywell. Se a
senha for perdida e não for possível acessar o instrumento, entre em contato com o Suporte
técnico.

l Clique uma vez para fazer avançar o número (0, 1, 2, 3, etc.).

l Mantenha o botão pressionado por 1 segundo para passar para o próximo dígito.

l Quando chegar ao último dígito, mantenha o botão pressionado por 1 segundo.

l Confirme clicando no botão uma vez.

Importante! Se esquecer sua senha, entre em contato com o Suporte técnico da Honeywell.

Sempre ativado
Ativar o recurso "Sempre ativado" impede que o usuário desligue o instrumento durante seu
turno. Quando "Sempre ativado" está ativo, esse ícone é exibido, juntamente com as palavras
“Sempre ativado”:

Há duas maneiras de desativá-lo:

1. Entre no menu Definições, acesse "Sempre ativado" e mude-o para desligado.

2. Insira o instrumento em um IntelliDoX e desative-o usando o software Safety Suite.

Para desligar BW Solo, você pode desativar "Sempre ativado" ou inserir o instrumento em
um IntelliDoX. Depois que não houver comunicação de IR, a unidade será desligada em 6
segundos.

Se você desligá-lo usando o IntelliDoX, na próxima vez que ele for ligado, o recurso "Sempre
ativado" ainda estará ativado.

IMPORTANTE!

"Sempre ativado" reduz a duração da bateria em 1/3 da vida útil total esperada porque em
vez de funcionar durante 8 horas por dia, funciona 24 horas por dia.

Sair
Sair para o menu principal
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Como os ambientes de uso variam, há muitos fatores que podem afetar o desempenho do
detector de gás, incluindo mudanças de temperatura e umidade e também poeira. Se o ar
ambiente não estiver limpo, as leituras de gás podem não ser precisas. Para obter o desempenho
ideal, zere o detector de gás uma vez a cada 24 horas ou depois de alterar as condições
ambientais.

1. Na tela de leitura principal, clique no botão duas vezes rapidamente para inserir os
menus.

2. Clique no botão até ver Zero.

Nota: se esta for uma unidade de CO2, "Aplicar N2?" pode ser exibido e será necessário
aplicar nitrogênio como o gás zero antes de continuar com o processo de zeramento. Os
instrumentos de CO2 mais novos com o firmware mais recente não precisarão de
nitrogênio para a calibração de zero.

3. Mantenha o botão pressionado por 5 segundos. O instrumento faz uma contagem
regressiva e realiza uma calibração de zero.

4. Uma barra de progresso indica que o instrumento está sendo zerado.

l Se o instrumento passar no zeramento, a mensagem “Aprovado” será exibida.

l Se o instrumento falhar no zeramento, a mensagem “Falha” será exibida.

Se o instrumento passar na calibração de zero, ele automaticamente voltará para a tela de leitura
principal após 10 segundos.
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IMPORTANTE! REALIZE UM TESTE GERAL (BUMP) DO MONITOR ANTES DO USO DIÁRIO

Antes do uso diário, todo monitor de detecção de gás deve ser testado geralmente (bump) para
confirmar a resposta de todos os sensores e a ativação de todos os alarmes expondo o monitor
a uma concentração de gás-alvo que exceda o ponto de alarme de nível baixo. Um teste geral
(bump) também é recomendado caso o detector sofra impactos físicos, imersão em líquidos,
um evento de alarme por limite excedido, transferência de custódia ou sempre que haja dúvida
sobre o desempenho do monitor.

Para garantir maior precisão e segurança, apenas realize um teste geral (bump) e calibre em
um ambiente com ar fresco.

O monitor deve ser calibrado sempre que não passar no teste geral (bump), e ao menos uma
vez a cada seis meses, dependendo do uso e da exposição a gases e contaminantes e do modo
de operação.

l Os intervalos de calibração e os procedimentos de teste geral (bump) podem variar em
decorrência da legislação nacional.

l A Honeywell recomenda o uso de cilindros de gás de calibração contendo o gás
adequado ao sensor que você está usando e na concentração correta.

Execução de um teste geral (bump)
1. Na tela de leitura principal, clique no botão duas vezes rapidamente para inserir os

menus.

2. Clique no botão até ver Bump.

3. Mantenha o botão pressionado por 3 segundos. O instrumento faz uma contagem
regressiva e faz um teste AVV (alarme sonoro, visível, vibratório), em que ativa três grupos
de LEDs vermelhos, LEDs verdes, a campainha e o alarme vibratório, um de cada vez. O
usuário pode escolher passar ou reprovar depois do teste.

4. Mantenha o botão pressionado para reconhecer os resultados. Você deve ver “Aplicar
gás?”

5. Pressione o botão para iniciar o teste.
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6. Coloque a capa de calibração sobre o Honeywell BW Solo e prenda o clipe esquerdo da
capa à ranhura correspondente do detector e pressione a guia para encaixar o clipe
certo no lugar.

7. Se a mangueira não estiver conectada à capa de calibração e ao regulador no cilindro de
gás para calibração, conecte-a agora.

8. Abra a válvula do cilindro girando o botão regulador de pressão no sentido anti-horário.

9. Mantenha o botão pressionado para iniciar o teste geral (bump). Uma barra de
progresso indica que o teste geral (bump) está sendo realizado.

l Se o instrumento passar no teste geral (bump), a mensagem “Aprovado” será
exibida.

l Se o instrumento for reprovado no teste geral (bump), a mensagem “Reprovado”
será exibida.

10. Quando a opção “Desligar o gás” for exibida, feche a válvula do cilindro girando o botão
do regulador de pressão no sentido horário.
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11. Remova a capa de calibração puxando a guia.

IMPORTANTE!

Se o sensor não passar no teste geral (bump), repita o teste. Se os testes gerais (bump)
repetidos falharem, realize uma calibração completa. Se não passar em uma calibração
completa, talvez seja necessário substituir o sensor. Não use o instrumento até ele passar em
uma calibração completa.
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IMPORTANTE!

Se você estiver usando um IntelliDoX para calibração, aguarde a conclusão da operação antes de
remover o BW Solo. Se você desencaixar o instrumento logo, o gás residual dará uma leitura
distorcida. Se o BW Solo perceber essa condição, ele mostrará “Purgar” seguido por “- - -“ no
display por 30 segundos, até que o gás de calibração seja purgado e a medição normal possa
começar.

Realização da calibração
1. Insira o modo de calibração. Na tela de leitura principal, clique no botão duas vezes

rapidamente para inserir os menus.

2. Clique no botão até ver Calibrar.

3. Coloque a capa de calibração sobre o Honeywell BW Solo e prenda o clipe esquerdo da
capa à ranhura correspondente do detector e pressione a guia para encaixar o clipe certo
no lugar.

4. Se a mangueira não estiver conectada à capa de calibração e ao regulador no cilindro de
gás para calibração, conecte-a agora.

5. Mantenha o botão pressionado por 3 segundos. Quando entrar na tela de valor de
amplitude, selecione “sim” para alterar o valor da amplitude ou selecione “não” para
ignorar e inserir o processo de zeramento. Ele realiza uma calibração de zero.
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6. Quando a opção “Aplicar gás” aparecer no display, abra a válvula do cilindro girando o
botão do regulador de pressão no sentido anti-horário.

7. Inicie a calibração mantendo o botão pressionado por 1 segundo. A calibração é
indicada por uma barra de progresso, seguida por “Aprovado” ou “Reprovado”. A
calibração pode ser interrompida clicando no botão uma vez.

IMPORTANTE!

Se a calibração falhar, tente calibrar novamente. Se não for possível calibrar depois de
várias tentativas, talvez seja necessário substituir o sensor ou pode haver um problema
com o instrumento. Não use o instrumento até que o problema seja resolvido.

8. Quando a opção “Desligar o gás” for exibida, feche a válvula do cilindro girando o botão
do regulador de pressão no sentido horário.

Remova a capa de calibração puxando a guia.

IMPORTANTE!

Se o sensor não passar em uma calibração completa, talvez seja necessário substituí-lo.
Não use o instrumento até ele passar em uma calibração completa.
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Calibração de ar fresco

As informações a seguir devem ser levadas em conta ao realizar o procedimento de Calibração
de ar fresco:

l Esse processo de Calibração de ar fresco é compatível com CO2 para a calibração
manual zero e manual.

l Se o firmware do sensor de CO2 estiver abaixo de v 0,22 A, o processo será o mesmo de
outros sensores. Neste caso, use nitrogênio na entrada do instrumento durante o
processo de zeramento da calibração. Instrumentos de CO2 mais novos com o firmware
mais recente são compatíveis com a calibração de ar fresco.

l A calibração de ar fresco é predefinida a 400 ppm para CO2, uma vez que o CO2 em
ambiente atmosférico é 400 ppm. O usuário deve fazer a calibração em um ambiente
aberto, ao ar livre (recomendado).

NOTA: o módulo de ancoragem de IntelliDoX não é compatível com a calibração de ar fresco
para CO2.
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O sensor precisa ser substituído quando não se consegue calibrá-lo ou quando apresenta um
comportamento incorreto. Além disso, o filtro deve ser inspecionado periodicamente e deve ser
substituído se apresentar sinais de poeira, sujeira ou resíduos acumulados.

Filtrar referência de cor
Um dos orifícios na tampa do sensor tem uma janela de plástico claro. Embora os outros orifícios
permitam que o ar ambiente (e sujeira, resíduos, etc.) entre no filtro, a janela mantém limpa a
parte do filtro abaixo dela. Como resultado, fica fácil confirmar visualmente que o filtro precisa
ser trocado ao comparar o spot limpo com os outros.

Remoção da tampa
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Troca do filtro
Se o filtro parecer sujo, faça a substituição retirando-o da superfície superior do sensor. Retire
um filtro novo do papel protetor e pressione-o com cuidado para que a adesão seja uniforme
no perímetro superior do sensor.

Se não for necessário substituir o sensor, reinstale a tampa.

Reinstale a tampa frontal. See "Reinstalação da tampa" on page 52 for more information.
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Substituição do sensor
O sensor é preso no lugar com um quadro do sensor e seus quatro parafusos.

CUIDADO!

1. Desligue o instrumento antes de substituir o sensor.

2. Troque o sensor apenas em uma área segura, livre de gases perigosos.

3. Use uma pulseira ESD ou uma correia de calcanhar ao substituir o sensor. Evite tocar
em componentes eletrônicos na placa de circuito impresso do detector ou em circuitos
em curto na placa de circuito impresso.

4. Use apenas o sensor especificamente projetado para o Honeywell BW Solo. Caso
contrário, o detector não vai monitorar o gás-alvo.

5. Certifique-se de que a tampa do sensor esteja corretamente alinhada para garantir
uma vedação ambiental adequada.

6. Depois de substituir um sensor, permita que o novo estabilize os seguintes períodos
antes de usar:

30 minutos: CO, H2S, Cl2, H2, SO2, O3, PH3, NO2, ClO2, NH3, HF

10 horas: CO-H, HCN

12 horas: O2, ETO, NO, HCl

Nenhum tempo de aquecimento é necessário para o sensor NDIR CO2. No entanto, o
instrumento precisa de 5 minutos de estabilização antes da calibração.

Não exponha um sensor a vapores de solventes orgânicos, como vapores de tinta ou
solventes orgânicos.

Sempre calibre o instrumento depois de substituir o sensor.

1. Remova os quatro parafusos segurando o quadro do sensor no lugar.

2. Levante o quadro do sensor e (se houver) o espaçador de borracha.
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3. Puxe o sensor totalmente para fora. Observe que os três soquetes na placa de circuito
impresso para os eletrodos do sensor para o tipo de sensor Série 4 e os três pontos de
contato para o tipo de sensor Série 1.

4. Remova o sensor antigo retirando-o do quadro do sensor.

5. Descarte o sensor antigo corretamente.

Mantenha o O-ring (Série 1) ou o anel de vedação (Série 4) para reutilização ao instalar o
sensor de substituição.
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Substituição do sensor Série 4
IMPORTANTE!

Alguns sensores Série 4 são enviados com um jumper que conecta dois dos pinos. Este jumper
deve ser removido antes da instalação do sensor. Gire o sensor de cabeça para baixo e deslize o
jumper com mola tensionada para fora dos pinos do sensor. Descarte corretamente o jumper.

1. Se o sensor for um tipo Série 4, alinhe os eletrodos com os soquetes na placa de circuito
impresso e pressione-os com cuidado no lugar.

2. Coloque o anel de vedação sobre o sensor, seguido pelo quadro do sensor. Alinhe o
quadro para que ele se encaixe corretamente em torno da porta de alarme sonoro.
Aperte os parafusos para manter o quadro no lugar. Nota: não aperte demais.

Instale um novo filtro sobre o sensor antes de substituir a tampa.
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Substituição do sensor Série 1
IMPORTANTE!

Alguns sensores Série 1 são enviados com um jumper que conecta dois dos pinos. Este jumper
deve ser removido antes da instalação do sensor. Gire o sensor de cabeça para baixo e deslize o
jumper para fora dos pinos do sensor. Descarte corretamente o jumper.

1. Coloque o O-ring no slot no quadro do sensor. Inverta o sensor para que os contatos
sejam exibidos.

2. Pressione a parte arredondada do sensor no quadro, alinhando o encaixe com a
parte correspondente da parte de trás do quadro do sensor. Inverta o sensor e
estenda o O-ring em torno do perímetro dele.
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3. Inverta o sensor e pressione-o totalmente até que esteja totalmente encaixado no
quadro.

4. Insira o conjunto do sensor no instrumento.

5. Aperte os parafusos para prender o conjunto no lugar. Não aperte demais os
parafusos.

6. Instale um novo filtro sobre o sensor antes de substituir a tampa.
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Reinstalação da tampa
Para reinstalar a tampa, alinhe-a ao compartimento, pressione a parte superior em primeiro
lugar e, em seguida, pressione a parte inferior até encaixar.

IMPORTANTE!

Sempre calibre o instrumento depois de substituir o sensor. Se o instrumento não for calibrado
corretamente, podem ocorrer leituras imprecisas. Alguns sensores precisam de um tempo de
condicionamento antes do primeiro uso.
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Limpeza
Recomenda-se uma limpeza externa ocasional do instrumento com um pano macio. Não use
detergentes ou produtos químicos. (Use água ou um produto para limpeza à base de água ou
que não contenha álcool. Outros tipos de produtos de limpeza, solventes e lubrificantes podem
contaminar e causar danos permanentes ao sensor.) Não mergulhe o instrumento em líquido. É
uma boa ideia instalar o Adaptador de calibração antes de limpar a caixa para não acumular
sujeira, poeira ou umidade nas aberturas do sensor e para manter o filtro limpo.

Nota: se o Honeywell BW Solo tiver que ser usado com um IntelliDoX, certifique-se de que o
sensor infravermelho (IR) na parte traseira do instrumento esteja limpo para garantir uma
comunicação com a melhor qualidade.

Substituição do clipe jacaré
Se o clipe jacaré for danificado ou ficar frouxo, substitua o clipe jacaré/bateria em conjunto.

Substituição/Manutenção de outras peças
Muitos componentes internos, incluindo o display, o alarme de vibração e a junta da buzina,
podem ser substituídos, mas a manutenção deve ser feita apenas por pessoal qualificado. Nota:
sua garantia pode ser invalidada se a manutenção for feita por pessoal não qualificado.
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O firmware pode ser atualizado usando uma estação de ancoragem do IntelliDoX com o software
Safety Suite. Para mais informações, consulte o manual do IntelliDoX.
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Para identificar o ano e a semana de fabricação, consulte a marcação de quatro dígitos junto ao
número de série da etiqueta do instrumento. Ela segue este formato de número:

Por exemplo: “9256 BWS 0A 18 30 00001” indica que o instrumento foi fabricado na 30ª
semana do ano de 2018.
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Os sensores disponíveis, sua faixa, resolução, faixa de temperatura e definições de baixo e alto
são mostradas aqui:

Tipo de gás Faixa Resolução Temperatura

Definição
de alarme
de nível
mínimo

Definição
de alarme
de nível
máximo

H2S* 0–200 ppm 0,1
-40 a +60 °C/-
40 a 140 °F

10 ppm 15 ppm

CO* 0–2.000 ppm 1 ppm
-40 a +60 °C/-
40 a 140 °F

35 ppm 200 ppm

O2* 0-30% v/v 0,1 %v/v
-40 a +60 °C/-
40 a 140 °F

19,5 %v/v 23,5 %v/v

CO2* 0-50.000 ppm 100 ppm
-20 a +60 °C/-4
a 140 °F

5.000 ppm 30.000 ppm

H2S (faixa estendida) 0-500 ppm 0,1*
-40 a +50 °C/-
40 a 122 °F

10 ppm 15 ppm

CO-H 0–2.000 ppm 0,5 ppm
-30 a +50 °C/-
22 a 122 °F

35 ppm 200 ppm

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

25 ppm 50 ppm

NH3 (faixa
estendida)

0–1.000 ppm 1 ppm
-20 a +40 °C/-4
a 104 °F

25 ppm 50 ppm

SO2 0–100 ppm 0,1 ppm
-40 a +50 °C/-
40 a 122 °F

2 ppm 5 ppm

HCN 0–100 ppm 0,1 ppm
-20 a +50 °C/-4
a 122 °F

4,7 ppm 10 ppm

Cl2 0–50 ppm 0,1 ppm
-20 a +40 °C/-4
a 104 °F

0,5 ppm 1,0 ppm

NO 0-250 ppm 0,2 ppm
-30 a +50 °C/-
22 a 122 °F

25 ppm 25 ppm

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

2 ppm 5 ppm

PH3 0-5 ppm 0,1 ppm
-20 a +50 °C/-4
a 122 °F

0,3 ppm 1,0 ppm
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ETO 0–100 ppm 0,1 ppm
-30 a +50 °C/-
22 a 122 °F

1 ppm 5 ppm

ClO2 0-1 ppm 0,01 ppm
-20 a +40 °C/-4
a 104 °F

0,10 ppm 0,30 ppm

O3 0-1 ppm 0,01 ppm
-40 a +50 °C/-
40 a 122 °F

0,10 ppm 0,20 ppm

H2 0–1.000 ppm 2 ppm
-20 a +50 °C/-4
a 122 °F

100 ppm 500 ppm

HCl 0-30 ppm 0,7 ppm
-20 a +40 °C/ -4
a 104 °F

2 ppm 5 ppm

HF 0-10 ppm 0,2 ppm
-20 a +40 °C/ -4
a 104 °F

2 ppm 6 ppm

* Sensor Série 1
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Os seguintes são sensores disponíveis para o Solo Lite (não disponível em várias regiões do
mundo):

Tipo de gás Faixa Resolução Temperatura
Definição de
alarme de nível
mínimo

Definição de
alarme de nível
máximo

H2S
0–100
ppm

0,1
-20 a +50 °C/-4
a 122 °F

10 ppm 15 ppm

CO
0–
1.000
ppm

1 ppm
-20 a +50 °C/-4
a 140 °F

35 ppm 200 ppm

O2
0-30%
v/v

0,1 %v/v
-20 a +50 °C/-4
a 140 °F

19,5 %v/v 23,5 %v/v

H2S (faixa
estendida)

0-500
ppm

0,1
-40 a +50 °C/-
40 a 122 °F

10 ppm 15 ppm

CO-H
0–
2.000
ppm

0,5 ppm
-30 a +50 °C/-
22 a 122 °F

35 ppm 200 ppm

NH3 0-100 1 ppm
-20 a +40 °C/-4
a 104 °F

25 ppm 50 ppm

NH3 (faixa
estendida)

0-1.000 1 ppm
-20 a +40 °C/-4
a 104 °F

25 ppm 50 ppm

SO2
0–100
ppm

0,1 ppm
-30 a +50 °C/-
22 a 122 °F

2 ppm 5 ppm

HCN
0–100
ppm

0,1 ppm
-20 a +50 °C/-4
a 122 °F

4,7 ppm 10 ppm

Cl2
0–50
ppm

0,1 ppm
-20 a +40 °C/-4
a 104 °F

0,5 ppm 1,0 ppm

NO
0-250
ppm

0,2 ppm
-30 a +50 °C/-
22 a 122 °F

25 ppm 25 ppm

NO2
0–100
ppm

0,1 ppm
-20 a +50 °C/-4
a 122 °F

2 ppm 5 ppm

PH3
0-5
ppm

0,1 ppm
-20 a +50 °C/-4
a 122 °F

0,300 ppm 1,00 ppm

ETO
0–100
ppm

0,1 ppm
-30 a +50 °C/-
22 a 122 °F

1 ppm 5 ppm

ClO2
0-1
ppm

0,01 ppm
-20 a +40 °C/-4
a 104 °F

0,10 ppm 0,30 ppm

O3
0-1
ppm

0,01 ppm
-30 a +50 °C/-
22 a 122 °F

0,10 ppm 0,20 ppm

H2

0–
1.000
ppm

2 ppm
-20 a +50 °C/-4
a 122 °F

100 ppm 500 ppm

HCl 0-30 0,7 ppm -20 a +40 °C/ -4 2 ppm 5 ppm
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ppm a 104 °F

HF
0-10
ppm

0,2 ppm
-20 a +40 °C/ -4
a 104 °F

2 ppm 6 ppm
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Combinações recomendadas do gás de calibração

As combinações recomendadas do gás de calibração para este produto são as seguintes:

Gás ppm Padrão
H2S 10 a 100 ppm, balanço N2 25 ppm

CO 50 a 500 ppm, balanço N2 100 ppm

O2 15 a 20% de vol. 18% de vol.

CO2 500 a 10.000 ppm, balanço N2 5.000 ppm

H2S Ext. 10 a 100 ppm, balanço N2 25 ppm

CO-H 50 a 500 ppm, balanço N2 100 ppm

NH3 20 a 100 ppm, balanço N2 50 ppm

NH3 Ext. 20 a 100 ppm, balanço N2 50 ppm

SO2 10 a 50 ppm, balanço N2 20 ppm

HCN 5 a 20 ppm, balanço N2 15 ppm

Cl2 3 a 25 ppm, balanço N2 10 ppm

NO 10 a 250 ppm, balanço N2 50 ppm

NO2 5 a 50 ppm, balanço N2 10 ppm

PH3 1 a 5 ppm, balanço N2 1 ppm

ETO 5 a 50 ppm, balanço N2 10 ppm

H2 50 a 500 ppm, balanço N2 200 ppm

HCl 10 a 30 ppm, balanço N2 10 ppm

HF 6 a 10 ppm, balanço N2 6 ppm

O3* 0,1 a 1 ppm 0,8 ppm

ClO2 0,1 a 1 ppm 0,7 ppm

* Um gerador deve ser usado para calibrar O3 e ClO2 sensores.
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Se ocorrer um problema, consulte as soluções fornecidas aqui. Se o problema persistir, entre em
contato com o Suporte técnico.

Problema Causa possível Solução

O detector não ativa.

Sem bateria. Instale uma bateria.

Bateria vazia. Substitua a bateria.

Detector danificado ou com
defeito.

Entre em contato com o Suporte
técnico.

Bateria invertida. Reinstale a bateria corretamente.

O detector entra
imediatamente no modo de
alarme quando ativado.

O sensor precisa estabilizar.
Sensor usado: aguarde 60 segundos.
Sensor novo: aguarde 5 minutos.

Alarme de bateria fraca Substitua a bateria.

Alarme de sensor Substitua o sensor.

O autoteste de inicialização
falha durante uma das
verificações.

Falha geral
Entre em contato com o Suporte
técnico.

As definições de alarme estão
incorretas.

Reajuste as definições de alarme.

O detector não exibe uma
leitura de gás ambiente
normal após o autoteste de
ativação.

Gás-alvo está presente.
O detector está funcionando
corretamente. Haja com cautela em
áreas suspeitas.

Detector requer calibração Calibre o detector.

Sensor não estabilizado
Sensor usado: aguarde 60 segundos.
Sensor novo: aguarde 5 minutos.

O detector não responde ao
botão de comando.

A bateria está descarregada. Substitua a bateria.

O detector está executando
operações que não exigem
informações do usuário.

A operação do botão de comando é
automaticamente restaurada quando
a operação é concluída.

O detector não mede o gás
com precisão.

Detector requer calibração. Calibre o sensor.

O detector está mais frio ou
mais quente do que o gás
ambiente.

Permita que o detector se ajuste à
temperatura ambiente antes de ser
usado.

O filtro do sensor é bloqueado Limpe ou substitua o filtro do sensor.

O detector não entra no modo
de alarme.

Ajuste incorreto das definições
de alarme.

Reajuste as definições de alarme.
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Definições de alarme ajustadas
em zero.

Reajuste as definições de alarme.

O detector está no modo de
calibração.

Calibração concluída.
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Tamanho
Modelos de sensor Série 1 com 2,74" A x 2,63" L x 1,42" D (69,7 x 66,7 x 36,1 mm)
Modelos de sensor Série 4 com 2,74" A x 2,63" L x 1,61" D (69,7 x 66,7 x 41 mm)

Peso 3,56 oz. (101 g) sem sensor/3,63~4,09 oz.(103~116 g) com sensores diferentes

Sensor
20 sensores eletroquímicos com substituição de campo para produtos tóxicos e
oxigênio

Opções de
bateria

l Wuhan Voltec Energy Source Co., Ltd, bateria tipo ER14335 ou TITUS,
energia tipo ER14335 ou XENO, tipo XLP-055F; bateria de cloreto de tionila
de lítio ER14335 2/3AA (ambiente de execução de mais de um ano)

Display
l Display LCD de matriz de pontos FSTN (128 x 64) com luz de fundo

(ativada automaticamente ao pressionar o botão)

Leitura do
display

l Leitura em tempo real de concentrações de gás, status da bateria,
liga/desliga sem fio. • Informações relacionadas ao status de vários
instrumentos

Controle
1 botão (pressionar uma vez, pressionar duas vezes, segurar pouco, segurar mais
tempo)

Amostragem Difusão

Calibração Automática com IntelliDoX ou manual

Alarmes
l Audível com vários tons (95 dB @ 30 cm/12”), vibração, visível (LEDs

vermelhos piscando) e indicação na tela das condições do alarme
l Notificação de alarme remoto em tempo real (somente modelo sem fio).

Registro de
dados

l Registro de dados contínuo (seis meses em intervalos de 5 segundos,
funcionando continuamente)

l Intervalo do registro de dados configurável pelo usuário (1 a 300 segundos)

Comunicação e
download de
dados

l Download de dados e configuração e atualizações de instrumentos no PC
via IntelliDoX ou BLE (somente modelo sem fio) ou no celular via BLE
(somente modelo sem fio)

l Transmissão de status e dados sem fio via BLE integrado (somente modelo
sem fio).

Rede sem fio BLE (Bluetooth Low Energy)

Frequência
sem fio

Bluetooth 2402~2480 MHz

Aprovações
sem fio

FCC ID: SU3BWS1
IC: 20969-BWS1
RE-D Diretiva 2014/53/EU

Temperatura -40° a 140° F (-40° a 60° C) Consulte a faixa de operação de medição específica de

BW Solo 63 User Manual

CHAPTER

19 Especificações do Honeywell BW Solo



de operação sensores diferentes.

Umidade
5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) Consulte a faixa de operação de
medição específica de sensores diferentes

Resistência à
água e poeira

IP68 1,2 metro para 45 minutos

Certificações e
aprovações

Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C, D T4; Classe I, Zona 0,
AEx/Ex ia IIC T4 Ga -40 °C≤ Tamb ≤ 60 °C; Classe II, Divisão
1, Grupos E, F, G T4

ATEX:

Sira 19ATEX2004

2813 II 1G Ex ia IIC T4 Ga / I M1 Ex ia I Ma Tamb
-40 °C a 60 °C

IECEx:
IECEx SIR 19.0004 Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma Tamb = -40 °C a
+60 °C

FCC ID: SU3BWS1

IC: 20969-BWS1

VERMELHO: RE-D Diretiva 2014/53/EU

ABS: Tipo aprovado 21-2143903-PDA

Para obter certificações adicionais, consulte a Honeywell Analytics.

Conformidade
CE
(conformidade
europeia)

EMC diretiva: 2014/30/EU
RE diretiva: 2014/53/EU
ATEX diretiva: 2014/34/EU

Conformidade
com a FCC

Parte 15 da FCC

Idiomas
Chinês, holandês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português,
russo, espanhol

Garantia

l 3 anos para instrumentos equipados com sensor Série 1
2 anos para instrumentos equipados com sensor Série 4

l 3 anos para sensores Série 1 CO, H2S, O2, CO2
l 2 anos para sensores Série 4, exceto para 1 ano para Cl2, ClO2, NH3, O3,

ETO, HF, HCl

Especificações sujeitas a alterações
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Garantia limitada e limitação de responsabilidade
Honeywell garante que o produto não tenha defeitos no material e na mão de obra sob uso
normal e serviço durante a vida útil do dispositivo. Esta garantia se estende apenas à venda de
produtos novos e não usados para o comprador original. A obrigação de garantia da Honeywell é
limitada, conforme a Honeywell julgar apropriado, ao reembolso do valor pago pela compra, ao
reparo ou à substituição de um produto com defeito devolvido a uma assistência técnica
autorizada Honeywell dentro do período de garantia. Sob hipótese alguma, a responsabilidade da
Honeywell poderá exceder o preço de compra realmente pago pelo comprador pelo produto.

Essa garantia não inclui:

l fusíveis, baterias descarregadas ou troca de rotina de peças devido ao desgaste normal do
produto decorrente do uso;

l qualquer produto que, na opinião da Honeywell, tenha sido usado indevidamente,
alterado, negligenciado ou danificado por acidente ou condições anormais de operação,
manipulação ou uso;

l qualquer dano ou defeito decorrente do reparo do produto por qualquer outra pessoa que
não seja um revendedor autorizado ou da instalação de peças não aprovadas no produto.

As obrigações definidas nesta garantia têm como condições:

l armazenamento, instalação, calibração, uso, manutenção e conformidade apropriados de
acordo com as instruções do manual do produto e todas as outras recomendações
aplicáveis da Honeywell;

l o comprador notificar imediatamente à Honeywell todos os defeitos e, se necessário,
disponibilizar o produto para conserto. Nenhuma mercadoria deverá ser devolvida à
Honeywell até que o comprador receba as instruções de remessa da Honeywell;

l o direito de a Honeywell exigir que o comprador forneça comprovante de compra, como
fatura original, nota de venda ou nota de entrega do pacote para estabelecer que o
produto esteja dentro do período de garantia.

O COMPRADOR CONCORDA QUE ESSA GARANTIA É O SEU ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO E
SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM
SE LIMITANDO A, TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO
A UM DETERMINADO OBJETIVO. A HONEYWELL NÃO DEVERÁ SER RESPONSABILIZADA POR
DANOS OU PREJUÍZOS ESPECIAIS, INDIRETOS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES, INCLUINDO
PERDA DE DADOS, SEJA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DA GARANTIA OU BASEADA NO NÃO
CUMPRIMENTO DO CONTRATO OU DEPENDÊNCIA OU OUTRA TEORIA.
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Para obter mais informações, visite:

www.sps.honeywell.com

Europa, Oriente Médio, África Life
Safety Distribution GmbH
Tel: 00800 333 222 44 (número para
ligação gratuita)
Tel: +41 44 943 4380 (número
alternativo)
Fax: 00800 333 222 55
Oriente Médio Tel: +971 4 450 5800
(detecção de gás fixo)
Oriente Médio Tel: +971 4 450 5852
(detecção de gás portátil)
gasdetection@honeywell.com

Américas
Honeywell Analytics
Distribution Inc.
Tel: +1 847 955 8200
Ligação gratuita: +1 800
538 0363
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

Ásia-Pacífico
Honeywell Analytics Asia Pacific
Tel: +82 (0) 2 6909 0300
Fax: +82 (0) 2 2025 0328
Índia Tel: +91 124 4752700
analytics.ap@honeywell.com

Serviços técnicos EMEA:
HAexpert@honeywell.com
EUA:
ha.us.service@honeywell.com
AP:
ha.ap.service@honeywell.com
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