
Altere pontos de definição de alarme, entre outros — 

com um novo nível de personalização para detetores 

sem necessidade de manutenção

O IntelliDoX combina módulos de ancoragem inteligentes com o nosso software 
Fleet Manager II para fornecer testes automatizados e manutenção de registos 
para todos os detetores BW Clip. 

Basta colocar o detetor no módulo de ancoragem e este vai testar 
automaticamente o detetor de gás e os sensores. Em seguida utilize USB ou 
Ethernet para transferir testes de reação, eventos de exposição a gás e mais para 
o seu computador, onde poderá utilizar software para analisar os dados, registar
conformidade e configurar os detetores.
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Utilize o IntelliDoX para ativar o indicador de 
não conformidade da Série BW Clip. Exibe uma
luz vermelha intermitente quando é necessário realizar um 
teste de reação ou quando ocorre um evento de gás. Desta 
forma, os trabalhadores podem ajudar-se uns aos outros a 
melhorar a segurança, reparando facilmente em quais são 
os detetores que não estão conformes. 

Obtenha ainda mais
valor da Série BW Clip –

com o sistema de gestão de

instrumentos IntelliDoX

Condução
segurança conformidadee

entre trabalhadores



Configuração flexível para 
adaptação aos requisitos  
em constante mudança. 
Só porque a série BW Clip não tem 

necessidade de manutenção não  

significa que não possa personalizá-los para  

que estes cumpram com políticas ou normas 

de segurança que tenham sido alteradas. 

Pretende ajustar os pontos de definição de 

alarmes baixos e altos? Enviar um lembrete de 

teste de reação por e-mail aos funcionários? 

Definir os detetores de forma a apresentar a 

leitura de gás durante o alarme? Faça tudo isto 

e muito mais para melhorar a segurança e a 

produtividade.

O teste de reação mais rápido 
da indústria. Efetuar cinco testes de

reação a detetores em menos de  

um minuto — ou 50 em menos de 

três minutos — sem gás de  

calibração desperdiçado. Isso que 

deixarão de existir trabalhadores  

em fila de espera para realizarem  

testes de reacção nos respectivos 

detectores.

Funcionamento em rede e 
transferência de dados 
eficiente para uma fácil 

manutenção dos registos.
Os trabalhadores estão a efetuar testes 

de reação com a frequência correta? 

Se um detetor for exposto a gás, 

como é que eu saberia? Consegue 

criar os relatórios de conformidade 

necessários durante uma auditoria 

regulamentar? Utilize o IntelliDoX 

para transferir facilmente os 35 eventos de gás e de 

teste de reação mais recentes de cada detetor para o 

seu computador.

O sistema disponibiliza o seguinte:

Configuração fácil e rápida — ideal 
para períodos de trabalhos de 

manutenção. O IntelliDoX é fácil

de instalar, demorando menos de dois 

minutos a configurar um sistema de cinco 

módulos e realizar um teste de detecção 

no seu primeiro detector — sem serem 

necessárias ferramentas. Para ligar um módulo 

aos computadores na sua rede, é apenas necessário 

um cabo Ethernet e um endereço IP. Também pode 

configurar sem uma rede: Apenas precisa de uma 

unidade USB para carregar as definições para os 

seus detetores.

Wear yellow. Work safe.

Com o IntelliDoX,
a Série de detetores BW Clip é a mais

flexível e configurável
disponível.



Design único para uma 
velocidade e flexibilidade 
incomparáveis

Hibernação: 

O sistema IntelliDoX é expansível até cinco  
módulos de ancoragem ajudando-o em matéria 
de produtividade, fiabilidade e eficiência.
• Proporciona um novo nível de personalização para a realização de

testes de detecção, configuração e manutenção de registos num
detector sem necessidade de manutenção

• Configure pontos de definição de alarmes e altere definições ao longo da
vida útil do detetor

• Configuração fácil e rápida — ideal para períodos de trabalhos de
manutenção.

• Cada módulo tem o seu próprio ecrã LCD de leitura fácil e um teclado
para uma operação independente

Graças ao seu design, pode realizar diferentes atividades em vários  
detetores — todos ao mesmo tempo. Quer realizar testes de reação nos 
detetores? Calibrar detetores? Reconfigurar definições num outro grupo de 
detetores? Colocar outros em hibernação? Pode realizar todas estas tarefas 
em simultâneo, produzindo mais em menos tempo.

consiga o máximo período de 
vida útil
Quando utiliza as versões com dois anos para H2S ou CO, pode  
colocar o detetor em hibernação caso não o utilize durante uma  
semana ou mais — e prolongar a sua vida útil por esse período de 
tempo, até no máximo um ano. 

Possui vários detetores e vai efetuar uma paragem geral para 
manutenção à fábrica Vai ter alguns meses de paragem entre 
projetos? Alguns trabalhadores vão estar de férias? 

Hiberne os detetores para preservar a sua vida útil e poderá aumentar 
o funcionamento de 24 meses do seu detetor para um período de até
três anos em lugar dos dois previstos.

Efetue diferentes atividades 
Em múltiplos detetores – todos 

ao mesmo tempo

Para hibernar o detetor, pode utilizar 

o IntelliDoX ou em alternativa colocá-

lo em modo de hibernação e colocá-

lo na bolsa de hibernação. Não é 

necessário um computador nem 

procedimentos complexos.
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Teste de instrumentos
flexível para um máximo de
produtividade
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