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O PERIGO ESTÁ SOPRANDO 
NOS VENTOS.
Pesquisas de campo mostraram que 
cerca de 30% dos vazamentos de 
gases inflamáveis podem não ser 
detectados porque o gás é dispersado 
pelo vento. Porém, se as condições do 
tempo mudarem e o vento diminuir, 
possivelmente a nuvem de gás 
inflamável pode aumentar e causar 
acidentes e desastres.

Como detectores de caminho aberto e 
pontuais tradicionais não conseguem 
detectar vazamentos a não ser que o gás 

atinja o sensor, existe a necessidade de 
um tipo complementar e revolucionário 
de tecnologia de detecção de gás. Em 
vez de contar com o gás atingindo o 
dispositivo de detecção, o Searchzone 
Sonik™ opera em resposta ao som criado 
pelos vazamentos de gás de alta pressão 
na fonte.

COMO VOCÊ SENTE O 
QUE NÃO PODE OUVIR?
Como o gás não precisa entrar em 
contato com os sensores, detectores 
ultrassônicos (ou acústicos) respondem 
instantaneamente ao “ouvir” o padrão 

de som distinto de um vazamento, 
operando em uma frequência fora da 
faixa audível de um ser humano. 

Por não serem afetados por fluxos de ar 
e condições de tempo adversas, eles são 
apropriados especialmente para áreas 
abertas e bem ventiladas, como unidades 
flutuantes de produção, armazenamento 
e transferência, usinas elétricas de 
turbinas de gás, estações compressoras, 
instalações de armazenamento de gás, 
plantas de processamento químico, 
refinarias ou instalações de petróleo e gás 
em terra e em alto-mar. 

PESQUISAR. DETECTAR. 
PROTEGER. 
POR ULTRASSOM
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SEARCHZONE SONIK™ – SEGURANÇA E ULTRASSOM
O dispositivo Searchzone Sonik™ da Honeywell é um detector de vazamentos de gás resistente e confiável que “ouvirá” 
eficientemente a perda de contenção de qualquer gás em alta pressão em sua área de detecção. Um detector de vazamentos 
de gás ultrassônico avançado, para áreas perigosas, com certificado SIL 2 (nível de integridade de segurança), o Searchzone 
Sonik™ responde ao nível de pressão sonora ultrassônica produzida pelos vazamentos de gás pressurizados e não é, portanto, 
afetado por condições ambientais. 

O Searchzone Sonik™ já vem calibrado de fábrica. Devido ao seu design vedado robusto sem peças móveis e ao sensor 
de estado sólido, ele pode ser instalado em qualquer posição, até mesmo nos ambientes mais rigorosos. O detector de 
vazamentos de gás responde rapidamente ao vazamento de gás em um raio de detecção de até 20 m (66 pés), dependendo do 
ruído de fundo. O sistema inteligente de detecção de ruído de fundo permite que o detector seja configurado para sensibilidade 
máxima ou use o Modo de Foco para restringir a área de detecção e incluir apenas a zona que está sendo monitorada. Dessa 
forma, você tem a certeza de que sempre estará são e salvo.

VOCÊ TEM A VANTAGEM
Suponha que você esteja 
consertando um dispositivo 
ultrassônico que complementa 
os detectores de gás de caminho 
aberto e pontuais de uma 
plataforma em alto-mar. Está 
chovendo e ventando, e você está 
em um convés escorregadio, bem 
distante do dispositivo que você 
precisa alcançar. 

Você está preocupado com 
trabalho em locais altos e em 
posições estranhas que podem 
ameaçar a sua segurança? Devido 
a um aplicativo de celular fácil de 
usar e uma ferramenta de teste 
portátil dedicada, você pode se 
conectar e testar o Searchzone 
Sonik™ a partir do nível do solo, 
sem se expor a perigos. Basta 
conectar-se ao seu smartphone e 
usar a ferramenta para verificar a 
resposta do detector – é simples 
assim.

FOCO NO QUE IMPORTA
As instalações industriais geralmente 
contêm numerosas fontes potenciais 
de ruído ultrassônico. Na maioria 
dos casos, isso não representará um 
problema na eficácia de um detector de 
vazamento de gás ultrassônico.
No entanto, a área de uma fonte 
potencial de vazamento geralmente é 

conhecida, então por que ouvir sons ao 
redor?
O Searchzone Sonik™ apresenta um 
Modo de Foco inovador e patenteado. 
Mude para este modo e habilite 
algoritmos especiais que filtram 
efetivamente o ruído ultrassônico fora da 
área específica de interesse, reduzindo 
drasticamente o risco de alarmes 
incômodos de fontes indesejadas.
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CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 
DIFÍCEIS?  
O SEARCHZONE SONIK™ 
PODE AJUDAR.

Reduz os riscos de alarmes incômodos
Devido aos seus algoritmos avançados 
e ao Modo de Foco, o detector tem 
sensibilidade máxima e é altamente 
resiliente a alarmes falsos produzidos 
por processos normais ou atividades de 
manutenção.

Aumenta a conveniência e facilidade 
de uso
Você pode testar o seu Searchzone 
Sonik™ e realizar verificações de 
confiança no seu smartphone de até 

20 m (66 pés) de distância. 

Reduz o custo de propriedade e 
economiza tempo
O Searchzone Sonik™ é fácil de instalar, 
comissionar e manter; usando o 
aplicativo de celular, você pode acessá-lo 
em um piscar de olhos.

Garante a resposta confiável em caso 
de emergências
Com um Nível de integridade de 
segurança 2, o Searchzone Sonik™ 

é adequado para aplicações que 
necessitam de desligamento emergencial 
e outros controles automáticos.

Ajuda a prevenir incêndios, explosões 
e exposição a tóxicos
Ao identificar qualquer vazamento de 
gás de alta pressão, o Searchzone Sonik™ 
permite uma ação proativa para evitar 
ameaças fatais que possam colocar 
em risco as vidas dos trabalhadores e a 
integridade de sua infraestrutura.

Oferece detecção de vazamentos de 
gás confiável em diversas aplicações e 
ambientes de trabalho. Ao usar um sensor de 
estado sólido, completamente selado contra 
umidade e contaminantes, o Searchzone 
Sonik™ identificará vazamentos de gás até 
mesmo nos ambientes mais rigorosos e 
nas condições climáticas mais difíceis.
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SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E CONFORTO. 
NO LOCAL. 

Status imediato do instrumento

O Searchzone Sonik™ possui 
uma luz indicadora altamente 

visível — verde, amarela, 
vermelha ou azul — que 

mostra o status do 
instrumento de 
maneira explícita.

Diagnósticos integrados e registros 
operacionais completos

Permite verificações de segurança e análises 
após os eventos para avaliar o desempenho 
geral do instrumento.

Sem partes móveis 
O sensor de estado sólido funciona 
perfeitamente mesmo nos ambientes 
mais adversos e nunca precisará de 
calibração adicional. 

Materiais resistentes
Gabinete de aço inoxidável.

Simplicidade de instalação  
e posicionamento 
A montagem ajustável versátil é 
fornecida como padrão e possui ajuste 
graduado em três eixos, permitindo 
fácil configuração mecânica com uma 
ampla gama de opções de montagem.

Ampla cobertura de zona (modo padrão) 

Raio de detecção de até 20 m (66 pés), dependendo 
do nível do ruído ultrassônico de fundo.

Modo de Foco

Essencialmente um filtro ultrassônico. 
Ignore as fontes de ruídos falsos nas laterais 
e atrás do detector para que ele monitore 
apenas a área imediata.

Testes funcionais fáceis e intuitivos 
A ferramenta de teste manual de modo duplo executa 
facilmente verificações funcionais e é certificada pela 
Classe 1 Divisão 1 e Zona 1. Basta apontar a ferramenta 
para o detector Searchzone Sonik™ e pressionar o botão. 
O detector reconhece a ferramenta, inibe a saída e 
registra o resultado do teste automaticamente.

Conectividade Bluetooth®
Configuração e consulta a partir do nível do solo 
por meio do Bluetooth® usando um aplicativo 
dedicado em celulares ou tablets. 
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COMPRESSOR

COMPRESSOR

COMPRESSOR

PLANTA GRANDE 

(P. EX., USINA ELÉTRICA)

RESIDENCIAL

LINHA DE MEDIÇÃO

PRODUÇÃO DE 

GÁS NATURAL

TRANSPORTE DE GNL POR 

MAR, FERROVIA OU RODOVIA

PRODUÇÃO DE 

GÁS NATURAL

TERMINAL DE GNL

RESIDENCIAL

COMERCIAL

ARMAZENAMENTO

PONTO DE ENTREGA

USINA DE 
PROCESSAMENTO DE GÁS

PRODUÇÃO
Navios de exploração • Cabeças de poço • Compressoras • Skids de medição • Válvulas.

ARMAZENAMENTO
Bombas • Válvulas • Vedações.

COLETA E PROCESSAMENTO
Compressoras • Usina de processamento • Turbinas • Válvulas de segurança de gás.

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
Compressoras • Tubulações • Estações de medição • Válvulas. 

GÁS
PERCURSO DO

Aplicações do Searchzone Sonik™

APLICAÇÕES E AMBIENTE OPERACIONAL
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ESTÁ PREOCUPADO EM NÃO PERCEBER OS VAZAMENTOS DE GÁS?  
FIQUE TRANQUILO.

FACILIDADE DE OPERAÇÃO
• Design de sensor de estado sólido resistente, adequado 

para ambientes rigorosos, inclusive lavagens de pressão.

• Calibrado de fábrica — não é necessária nenhuma 
calibração em campo.

• Diagnósticos e teste integrados para manter a 
operação.

• Uma ampla gama de saídas, incluindo de 4 a 20 mA, 
HART®, Modbus e relés.

• Indicador de alta visibilidade para reconhecimento 
da segurança; é mais fácil localizar as unidades que 
precisam de manutenção.

• As leituras de detecção em tempo real e o registro 
completo simplificam o gerenciamento de ativos.

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
• A montagem versátil com ajuste de três eixos 

permite montagem em colunas, paredes ou 
suportes e fácil alinhamento com a área a ser 
coberta.

• Compartimento de fiação com entradas de 
cabos anguladas e conectores plugáveis, 
separados da eletrônica de sensor.

• Os aplicativos para smartphones e tablets 
com guias de instalação e login ajudam 
na configuração e no gerenciamento das 
propriedades. Livre de  . 

FACILIDADE DE COMISSIONAMENTO
• O indicador brilhante de alta visibilidade mostra 

o status do dispositivo de maneira clara.

• Não é necessário trabalhar em altura graças à 
capacidade de configuração remota usando o 
aplicativo Bluetooth® no seu celular ou tablet.

• A ferramenta de teste fácil de usar permite testes 
funcionais rápidos. 

• Registro de comissionamento gerado automaticamente.

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO
• O autoteste e o diagnóstico internos são confiáveis 

e contribuem para a manutenção proativa.

• A interação não intrusiva via Bluetooth® e o aplicativo 
reduz o tempo de manutenção e os riscos de 
segurança.

• Substituição simples do módulo, se necessário;  
plug-and-play. 

• Registros de manutenção gerados automaticamente.



DEDICADA À SUA SEGURANÇA 
HÁ MAIS DE 50 ANOS
Líder da indústria há mais de 50 
anos, a Honeywell é o parceiro que 
os trabalhadores de todo o mundo 
confiam para fornecer detecção de gás 
confiável. A Honeywell tem orgulho 
de cada produto de detecção de gás 
portátil ou fixo desenvolvido para 
atender às necessidades mais rigorosas 
e satisfazer ou exceder os requisitos e 
padrões aplicáveis.

Até os melhores produtos precisam de 
manutenção regular. Todos os contratos 
de serviço da Honeywell são elaborados 

Para obter mais informações
www.sps.honeywell.com

Honeywell Business 
Group REINO UNIDO
Honeywell Safety Products R.U. LTD

Edison Rd - Basingstoke RG21 6QD

Telefone: +44 (0) 1256 274938

E-mail: info-uk.hsp@honeywell.com

BENELUX
Honeywell Safety Products Benelux BV

Hermeslaan 1H – 1831 Diegem

Telefone: +32 (0)2 728 2117

Fax: +32 (0)2 728 2396

E-mail: info-benelux.hsp@honeywell.com

NORDICS
Honeywell Safety Products Nordic AB

Strandbadsvägen 15

SE-252 29 Helsingborg – Sverige

Telefone: +46 (0) 424480433

E-mail: info-nordic.hsp@honeywell.com

www.sps.honeywell.com

Apesar do grande esforço despendido para assegurar a 
precisão desta publicação, não nos responsabilizamos por 
erros ou omissões. Os dados podem ser alterados, assim como 
a legislação, e é aconselhável obter cópias das normas, das 
diretrizes e dos padrões publicados mais recentemente. Esta 
publicação não se destina a servir como base para um contrato. 
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para ajudar a maximizar o tempo de 
operação do hardware e minimizar os 
custos e riscos relacionados à produção 
e à saúde dos funcionários.

Para obter uma solução de detecção 
de gás sob medida para atender aos 
requisitos de suas aplicações e do setor, 
pergunte ao seu representante de vendas 
ou visite https://sps.honeywell.com/
us/en/products/safety/gas-and-
flame-detection/industrial-fixed/
searchzone-sonik

GRÉCIA-MALTA-ISRAEL
Honeywell Safety Products Iberica SA

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5a 

Planta CP. 28027

Madrid, Espanha

Telefone: +34 91 676 45 21

E-mail: info-spain.hsp@honeywell.com

Para questões técnicas 
SUPORTE TÉCNICO DE EPI DE 
SEGURANÇA INDUSTRIAL
Telefone gratuito: 00 800 3344 2803 

(ligações gratuitas na Europa)

Telefone: +44 (0) 1698 647 087  

(ligações pagas)

E-mail: IS.PPE.TECHSUPPORT.

EUROPE@honeywell.com

O  
FUTURO  

SOMOS  
NÓS  
QUE  

FAZEMOS


